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ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT

ARKENS VISION

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

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst.

Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets oplys-
ningsprojekt 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 interna-
tionalt. ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere.

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

Utopier på ARKEN. Qiu Anxiongs At 
stirre ind i glemslen, 2008, stod parkeret 
midt i ARKENs Kunstakse. Værket er 
en bearbejdning af en original kinesisk 
togvogn og var en del af den første 
af tre UTOPIA-udstillinger. UTOPIA 
er muliggjort via generøs støtte fra 
Nordea-fonden på 15 mio. kr. 
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ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

ARKENS FORMÅL 
OG ANSVARSOMRÅDE
ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Mu-
seet skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst.

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 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 baseret på museets samling. 

Kunstaksen i farver. Christian Gether 
foran flere tons spraymalet jord. Katharina 

Grosses farverige installation Hello Little But-
terfly I Love You What’s Your Name, 2009, er 

den anden af tre UTOPIA-udstillinger.
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VIRKSOMhEDSOPLYSNINGER

VIRKSOMhEDSOPLYSNINGER

DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
hjemstedskommune: Ishøj
SE / CVR-nummer : 17 83 76 05

BESTYRELSE
Borgmester  Ole Bjørstorp (fmd.) udpeget af Ishøj Kommune
Fondsdirektør  Lars Eskesen (næstfmd.) udpeget af Dansk Industri
Professor   henrik B. Andersen udpeget af Det Kgl. Danske Kunstakademi
Direktør   Otto Johs. Detlefs udpeget af Kommuneforeningen i Region hovedstaden
Direktør   Eva hofman-Bang udpeget af Ishøj Kommune
Prorektor   henning Salling Olesen udpeget af Roskilde Universitet
Forhenv. formand for LO hans Jensen udpeget af Landsorganisationen i Danmark

PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET
Driftsmedarbejder   Kim Jeilman
Sekretær i kunstafdelingen  Irene G. Olsen

Bestyrelsen afholdt fire ordinære møder i 2009.

DIREKTION
Museumsdirektør  Christian Gether
Vicedirektør  Karen haumann

REVISION
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
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LEDELSESBERETNING

LEDELSESBERETNING

2009 var et begivenhedsrigt år for ARKEN, hvor de fysiske rammer 
omkring kunsten fik et berigende løft. Museet åbnede i september 
2009 sin nye udbygning, der betød helt nye muligheder for at give 
publikum en anderledes og imødekommende velkomst til huset. 

Udbygningen satte i det hele taget sit store præg på 2009, og 
det må betegnes som årets højdepunkt, da DETLEFS∙SALEN, 
det nye indgangsparti og ARKEN KREATIV kunne slå dørene op 
i begyndelsen af september. Det har kun været muligt at realisere 
ARKENs drømme om nye, større og forbedrede publikumsarealer 
takket være en meget generøs donation på 52 mio. kr. fra Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD. 

Annie og Otto Johs. Detlefs, der havde været meget involverede 
og engagerede i byggeprojektet, var selvfølgelig selv til stede ved 
åbningen, og det var med ordene: ”Den største gave, man kan give 
sig selv, er at glæde andre”, at Annie Detlefs klippede det røde 
bånd over og dermed officielt indviede de nye lokaler. Udbyg-
ningerne tæller bl.a. DETLEFS∙SALEN, som er opkaldt efter Annie 

og Otto Johs. Detlefs, og som er blevet til ved at overdække en 
tidligere udendørs skulpturgård. Salen, der prydes af spændende 
samtidskunst, har allerede dannet en smuk ramme om flere store 
middage, og det er ARKENs håb, at den vil være en inspirerende 
ramme for udstillinger og arrangementer af forskellig ar t. 

Indgangspartiet er blevet stort, lyst og åbent, og her har ARKEN 
ShOP indrettet sig med et flot og spændende udvalg af design-
varer, bøger og grafik. I forlængelse af indgangspartiet ligger Fo-
yeren, som tidligere husede butikken. her fortsætter det smukke 
trægulv fra indgangspartiet, så den nye og den oprindelige bygning 
bindes sammen. Foyerområdet anvendes til skiftende visninger af 
værker fra ARKENs samling. Foyeren fremstår som et nyt stort 
udstillingsrum med god plads til samtidskunstens store formater. 
Samtidig kan rummet bruges ifm. konferencer, middage o.lign. Fra 
Foyeren er der adgang til de nye faciliteter for børn og unge, 
ARKEN KREATIV, som tidligere var en åben indre gård. ARKEN 
KREATIV bruges til undervisningsforløb, digitale workshops, Fami-
liesøndage m.m.

Festdag på ARKEN. 350 gæster var mødt op til åbningen. Fra venstre Sigrid Wittenborg, Otto Johs. Detlefs, Annie 
Detlefs, ARKENs direktør Christian Gether og Sarah Fugmann, datter af ARKENs vicedirektør Karen haumann.
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LEDELSESBERETNING

2009 var også året, der var præget af store internationale udstil-
linger og den første i rækken af tre UTOPIA-udstillinger. UTOPIA 
og de internationale udstillinger blev gjort mulige gennem fantas-
tisk støtte fra Nordea-fonden.

ARKEN startede året med den store impressionisme-udstilling 
MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – Impressionister og 
postimpressionister fra Israel Museum, Jerusalem, som viste sig 
at være populær med 86.514 besøgende på knap 4½ måneder. 
Udstillingen var organiseret i fint samarbejde med Israel Museum, 
Jerusalem.

Dernæst rykkede et hold kinesere ind på ARKEN for at skabe 
Qiu Anxiongs hovedværk At stirre ind i glemslen (2008) på den 
første UTOPIA-udstilling. Værket var en kæmpestor original kine-
sisk togvogn fra 1960erne, der blev monteret i ARKENs Kunstakse 
i løbet af 14 dage. 

2009 blev året, hvor den store støtte fra Nordea-fonden rigtigt 
kom til udtryk. Først i form af udstillingen UTOPIA 1, der ud over 
selve udstillingen bød på en række andre aktiviteter som foredrag, 
UTOPIA Talks og UTOPIA Kickstart. UTOPIA Talks præsenterede 
to inviterede gæster, der debatterede et emne indbyrdes og med 
publikum. Med UTOPIA Kickstart fokuserede ARKEN på at få 
Vestegnsskolerne involveret i kunsten allerede inden, de kommer 
på museet – og det med stor succes. UTOPIA 2 med den tyske 
kunstner Katharina Grosse åbnede sidst på året. I forbindelse med 
åbningen af UTOPIA 2 blev der opstillet en stor skulptur lavet af 
kunstneren på Amagertorv i København. 

I tilknytning til UTOPIA-udstillingsrækken har ARKEN i det for-
gangne år produceret en film om det gode liv på Vestegnen. Den 
indgår nu som en del af den igangværende UTOPIA-udstilling og 
skal bruges i undervisning – et tiltag der for alvor foldes ud i 2010. 
Ud fra et ønske om at styrke forskningsdimensionen i UTOPIA-
projektet – og i tråd med ARKENs generelle forskningsambitioner 
– har museet desuden ansat en post.doc., der i 1 år skal forske i 
utopibegrebet. 

ARKEN er meget taknemmelig for Nordea-fondens store støtte, 
uden hvilken det ville have været umuligt at realisere UTOPIA-
projektet. 

Sommerens udstilling bød på samtidsmaleri fra Kina med adskillige 
værker skabt specielt til denne udstilling. Sammen introducerede 
de 11 kinesiske kunstnere os for et farverigt, facetteret og fortæl-
lende billedunivers. 

Lys i mørket. I en ellers mørklagt 
Kunstakse lyste UTOPIA-logoet 
op og markerede indgangen til 

Qiu Anxiongs udstilling.
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LEDELSESBERETNING

I efteråret slog ARKEN dørene op for en stor udstilling med 
den danske maler Oluf høst. Udstillingen havde fokus på det meta-
fysiske aspekt i høsts værker – Oluf høst som nordisk roman-
tiker - og viste mange motiver fra fødeøen Bornholm heriblandt 
husmandsstedet Bognemark, silderøgerierne, rundkirkerne og 
stjernehimlen. 

ARKENs kunstpris og rejselegat blev uddelt i marts. Olafur Elias-
son modtog kunstprisen på 100.000 kr., og Jesper Just og Lilibeth 
Cuenca modtog ARKENs rejselegat på hver 50.000 kr. ARKENs 
kunstpris og rejselegat er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ 
Almennyttige Fond.

I foråret lagde Kulturminister Carina Christensen vejen forbi AR-
KEN. Det blev til et positivt og perspektivrigt møde med direk-
tionen, som efterfølgende viste ministeren rundt på museet og 
fortalte om de nye muligheder, som den igangværende udbygning 
af ARKEN ville give.

ARKEN har siden museets åbning i 1996 bortforpagtet driften af 
caféen. I 2009 blev det besluttet at insource caféen. Denne be-
slutning har givet mulighed for større integration mellem caféen 
og resten af museet, et tættere samarbejde mellem personale-
grupperne og ikke mindst et betydeligt kvalitetsløft af både maden 
og servicen i caféen. ARKEN har fået mere tilfredse gæster.

Interessen for ARKENs Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK) viste 
sig at være lige så stor i 2009 som i debutåret 2008. 33 unge søgte 
om optagelse i 2009, hvoraf 14 blev optaget. Samtidig blev der 

etableret et tættere samarbejde med landets øvrige BGK-skoler 
mhp. at stå stærkere i etableringsfasen.

Samarbejdet på lokalplan er vigtigt for ARKEN. Museet er i tæt 
dialog med Ishøj Kommune bl.a. vedr. udvikling af området om-
kring ARKEN. Andre samarbejdspartnere tæller Ishøj Musikskole 
og Ishøj Billedskole, som ARKEN UNDERVISNING løbende ud-
vikler projekter med. 

I november udkom ARKENs forskningstidsskrift Bulletin vol. 4, som 
var et særnummer om den britiske kunstner Damien hirst. Flere 
anerkendte udenlandske skribenter bidrog til tidsskriftet, ligesom 
ARKENs direktør Christian Gether lavede et længere interview 
med Damien hirst i den forbindelse.

Sidst på året fik ARKEN føjet et nyt værk til samlingen. Der var tale 
om Olafur Eliassons Vandfalds serien (1996) som museet modtog 
som gave fra Statens Kunstfond i tæt konkurrence med andre 
kulturinstitutioner.

De digitale medier gør deres indtog på museer over hele ver-
den. Nyeste skud på stammen for ARKEN er Facebook, hvor 
både museet og UTOPIA har hver deres side, YouTube samt 
formidling via mobiltelefonen, som blev brugt ifm. Katharina 
Grosses skulptur på Amagertorv. ARKEN anvender ikke alene 
de digitale medier (f.eks. produktion af podcasts til udstil-
lingerne), men udbreder også brugen af dem gennem afhol-
delse af digitale workshops, hvor målet er at inspirere lærere til at 
bruge digitale værktøjer i undervisningen.

Udbygning i proces. De store sejl blev 
taget ned for bl.a. at gøre overdækning 
af skulpturgården mulig.
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LEDELSESBERETNING

I løbet af hele 2009 arbejdede ARKEN med et særligt fokus på 
museets forskningsindsats. Denne forskningsindsats rettede sig 
mod de store internationale udstillinger, men i høj grad også mod 
samtidskunst og museologi. ARKEN modtog kort før jul midler 
fra Kulturarvsstyrelsen til at iværksætte en forskningsundersøgelse 
under temaet ”fremtidens kunstmuseum”, som museet ser meget 
frem til at påbegynde primo 2010. 

Til trods for at 2009 blev et år i finanskrisens tegn, var 2009 samlet 
set et godt, spændende og udfordrende år, hvor mange af museets 
drømme og projekter blev realiseret. ARKEN har været økono-
misk bevidst og ansvarlig i prioriteringen af udstillinger, formidling, 
forskning og samling. ARKEN opnåede i 2009 at skaffe godt 8,5 
mio. kr. fra fonde.

Trods den generelle økonomiske situation lykkedes det ARKEN at 
fastholde medlemstallene af KLUB ARKEN og ERhVERVSKLUB 
ARKEN på et stabilt niveau. Det lykkedes ligeledes ARKEN at 
opnå en forlængelse af sponsoraftalen med museets hovedspon-
sor Deloitte for 2010. Revisionsfirmaet er en af ARKENs vigtige 
sponsorpartnere, så det er med stor glæde og forventning, at mu-
seet ser frem til det fortsatte samarbejde.  

2009 bød imidlertid på lavere besøgstal end normalt og dermed 
krav om endnu større fokus på kerneforretningen. Ledelse af et 
museum i krisetid betyder øget fokusering, prioritering og over-
vågning af udviklingen. Også i lyset heraf ser ARKEN meget frem til 
at påbegynde analysen om fremtidens kunstmuseum, hvor det skal 
undersøges, hvilken model der sikrer den bedste udvikling og drift af 
fremtidens kunstmuseum, så museerne bliver dynamiske udbydere 
af kulturoplevelser og markante spillere i oplevelsesøkonomien.   

Tag over hovedet. I forbindelse med udbygningen kom der tag over den 
udendørs skulpturgård, som blev til DETLEFS•SALEN. Her kan gæsterne 
nyde skulpturer og skiftende udstillinger i behagelige lyse og afslappende 
omgivelser. Salen bruges også til bl.a. konferencer, foredrag og middage. 



FORVENTNINGER TIL 2010

FORVENTNINGER TIL 2010

Den store udvikling ARKEN har undergået de seneste år skal i endnu 
højere grad udnyttes i 2010. Museet skal udfordre sig selv, tænke ud 
over sine egne rammer og til stadighed positionere sig selv bedst 
muligt i det fremtidige museumsbillede. Museumsledelse i krisetid – 
og ud af krisen – vil også i 2010 være omdrejningspunktet i udvikling 
af museets kerneydelse.

Projektet om fremtidens kunstmuseum vil for alvor komme til at 
sætte sit præg på 2010, hvor indledende undersøgelser skal gennem-
føres og debatteres. ARKEN glæder sig meget til at komme i gang 
med arbejdet og sætter pris på Kulturarvsstyrelsens anerkendelse af 
projektets vigtighed og nødvendighed.

høst-udstillingen fortsætter til begyndelsen af april 2010. ARKEN fik 
fra høst-museet på Bornholm mulighed for en forlængelse af den 
succesrige udstilling, hvilket er blevet meget positivt modtaget af 
ARKENs publikum. 

Året første store internationale udstilling er med den spansk-
catalanske kunstner Joan Miró. Udstillingen MIRÓ - kunstens gartner 
fokuserer på de sidste 20 år af Mirós liv og viser et stort antal skulp-
turer krydret med maleri og tegning.

Årets sommerudstilling Direktørens Valg er et helt nyt og anderledes 
koncept, som ARKEN som et ud af ti museer på verdensplan blev 
inviteret til at deltage i af østrigske Sammlung Essl. Med et større 

beløb i hånden fik museumsdirektør Christian Gether i lighed med 
de øvrige 9 museumsdirektører frie hænder til at købe lige netop 
den kunst, han havde lyst til. Eneste krav var, at det skulle være ung 
kunst. Det er der kommet en udstilling på 47 værker ud af, som altså 
besøger ARKEN til sommer.

Til efteråret kommer der igen dansk kunst på væggene med udstil-
lingen De Vilde 80ere. Med de bedste værker fra den vilde periode 
samt arkivmateriale af forskellig art tegner ARKEN et portræt af
kunstnerne og miljøet omkring dem.

UTOPIA vil have Katharina Grosse på programmet næsten hele 
2010. Ud over selve udstillingen vil der især være fokus på outreach-
aktiviteter, som rækker ud over museets mure. Disse tæller bl.a. fore-
drag og undervisning. UTOPIA Talks byder i foråret på spændende 
samfundsrelaterede debatarrangementer med debattører som Emilia 
van hauen, henrik Jensen og Kjeld Fredens. UTOPIA Kickstart fort-
sætter også under Katharina Grosse, og det forventes at blive en 
mindst lige så stor succes som under den forrige UTOPIA-udstilling, 
hvor 925 elever deltog. 

ARKEN har desuden store forventninger til det første hele år med 
egen café. Efter en opstartsfase på 4 måneder skal caféen være i stand 
til at tiltrække flere gæster – også gæster der ikke nødvendigvis kom-
mer i forbindelse med museumsbesøg.
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ARKEN flytter til byen. 
handlende på Strøget kunne 
stifte bekendtskab med Den 
anden George, 2009. Skulp-
turen opfordrer forbipasse-
rende til at genopdage om-
givelserne og se på verden 
med nye øjne. Den anden 

George står nu foran museet. 



FORVENTNINGER TIL 2010

Med de nye flotte faciliteter og den større kapacitet, som udbyg-
ningen har givet, forventer ARKEN at kunne opnå en endnu større 
indtjening på det kommercielle område dog under hensyn til den 
generelle økonomiske situation og tidens mådehold.

Samtidig vil der blive gjort en ekstra indsats for at sælge arrange-
menter til medlemmerne af ERhVERVSKLUB ARKEN. Klubbens 
medlemstal forventes ligeledes at vokse som følge af mere attrak-
tive medlemsfordele og muligheder. 

ARKEN håber at kunne få en solid økonomisk gevinst ud af AR-
KEN ShOPs nye og mere fremtrædende placering i indgangspar-
tiet. De besøgende fristes nu direkte både ved ankomst og afgang 
af shoppens spændende vareudvalg, som tager sig flot ud i de 
større og luftigere omgivelser.

Aktiviteter for børn og unge herunder Familiesøndage, digitale 
workshops, undervisningsforløb osv. er nu samlet under ét tag 
i ARKEN KREATIV. Museet forventer øget brug af lokalet ikke 
mindst i forbindelse med Familiesøndage (tidl. Børnesøndage), 
der fra februar finder sted hver søndag og ikke kun 1. søndag i 
måneden. 

Forskning vil også i det kommende år være i fokus på ARKEN. 
Museet udgiver et nyt nummer af forskningstidsskriftet ARKEN 
Bulletin, som kommer til at handle om samtidskunstens utopier 
og udstillingspraksis. hertil bidrager bl.a. museets post.doc., som 

forsker i utopiens status i samtidskunsten. 

ARKEN har desuden en klar ambition om at være med i front på 
området kommunikation og formidling via digitale medier. Museet 
vil i endnu højere grad i 2010 søge at udnytte de muligheder, der 
ligger i de allerede anvendte digitale medier, og dermed nå ud til 
et større, bredere og mere internationalt publikum. Samtidig vil 
museet – i den udstrækning det er muligt – inddrage nye digitale 
medier i kommunikationen og formidlingen. 

I 2009 introducerede KLUB ARKEN flere nye initiativer for med-
lemmerne – heriblandt specialtilbud i café og butik samt ”Tag en 
ven med gratis”-konceptet – og det er hensigten at fortsætte med 
lignende tiltag i 2010 for dels at fastholde eksisterende medlem-
mer dels at tiltrække nye medlemmer.

2010 vil være første år i en årrække, hvor der ikke er byggeak-
tivitet på museet med deraf følgende støjgener, nedsat drift og 
uforudsete relaterede problemer. ARKEN forventer derfor at få 
et godt resultat ud af året, i det omfang den økonomiske situation 
gør det muligt. 

Den økonomiske virkelighed vil også i 2010 komme til at sætte sit 
præg på dagsordenen. ARKEN vil blive ved med at overvåge og 
tilpasse sine aktiviteter i overensstemmelse med den økonomiske 
virkelighed, så der til enhver tid handles efter omstændighederne 
og drives ansvarlig museumsledelse. 
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Kreativiteten blomstrer. Skiftende 
udstillinger og aktiviteter giver god 
mulighed for kreativ udfoldelse. 
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UDBYGNING AF ARKEN

I september 2009 åbnede ARKEN det nye indgangsparti, 
DETLEFS∙SALEN og de nye undervisningslokaler ARKEN KREA-
TIV. Samlet er udbygningen på 1.100 m² nye publikumsarealer. Ind-
gangspartiet og DETLEFS∙SALEN er tegnet af ARKENs oprindelige 
arkitekt, Søren Robert Lund. Arkitektfirmaet C.F. Møller, der i sin tid 
tegnede de nye udstillingsrum, har tegnet de nye lokaler til børn og 
unge.

Det første spadestik blev taget i efteråret 2008, og kun 1 år efter stod 
de nye lokaler færdige. De nye lokaler giver museet et helt nyt ansigt 

udadtil og har givet museumsgæsten et åbent og imødekommende 
museum, der byder velkommen, allerede fra man kører ind på par-
keringspladsen. De ydre ændringer, der er foretaget i forbindelse med 
udbygningen, er nedtagning af de sidste to af de oprindelige tre sejl 
og fjernelse af et markant stykke af muren ved indgangen til museet, 
således at museet nu fremstår mere åbent og imødekommende. 

I det nye indgangsparti, der er blevet stort, lyst og åbent, er der
etableret en velindrettet museumsbutik, ARKEN ShOP, med et flot 
og spændende udvalg af designvarer, eksklusive kunstbøger og mo-
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Velkommen. ARKENs nye indgangsparti åbner museet mod omverdenen og byder gæsten velkommen. I indgangspartiet 
er der lagt vægt på lys og åbenhed: Vægge og søjler er hvide, og åbningerne i loftet trækker naturligt lys ned i rummet.  
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derne grafik. Gulvet i indgangspartiet er et smukt merbau højkantpar-
ketgulv, der understreger åbenhed og imødekommenhed. I forlæn-
gelse af indgangspartiet ligger Foyeren, som tidligere husede butikken. 
her fortsætter det smukke trægulv fra indgangspartiet, så den nye og 
den oprindelige bygning bindes sammen. Foyerområdet anvendes til 
skiftende visninger af værker fra ARKENs samling. Foyeren fremstår 
som et nyt stort udstillingsrum med god plads til samtidskunstens 
store formater. Samtidig kan rummet bruges ifm. konferencer, mid-
dage o.lign.

Den nye udbygning gav også ARKEN en ny skulptursal, 
DETLEFS∙SALEN, der er opkaldt efter donator Annie og Otto Johs. 
Detlefs. I salen er der mulighed for at hvile benene og lade ind-
trykkene sætte sig, alt imens man betragter udvalgte værker fra AR-
KENs samling. Salen skal vise skiftende udstillinger og fungere som 
konferencelokale samt bruges til foredrag, receptioner, middage 
og arrangementer for KLUB ARKEN og ERhVERVSKLUB ARKEN. 
Det smukke trægulv fra indgangspartiet og Foyeren findes også i 
DETLEFS∙SALEN, og rummet har fået en helt enestående akustik. 
De mange børn og unge, der hvert år gæster museet, blev også tilgo-
deset. ARKEN UNDERVISNING fik helt nye lokaler til undervisning, 
afholdelse af workshops og ARKEN BGK. Ligesom lokalerne også skal 
være til rådighed for de såkaldt ”frie børn”, der kommer som private 

gæster til bl.a. Familiesøndage, hvor der kan males og eksperimenteres 
med kunsten under langt bedre forhold end hidtil. I alt fik museet 226 
m² mere til børn og unge.

DETLEFS∙SALEN og de nye børn og unge-faciliteter blev indrettet i 
to af museets eksisterende udendørs skulpturgårde. 

DE NYE UDBYGNINGER HAR KUN VÆRET
MULIGE AT GENNEMFØRE PGA. EN MEGET

GENERØS GAVE PÅ 52 MIO. KR. FRA 
ANNIE & OTTO JOHS. DETLEFS’ FONDE OJD
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Indgangsparti. Gennem de store vinduer fosser lyset ind 
og forgrener sig som en flod ned mod Kunstaksen. 

Leg og læring. Børn og voksne tog godt imod 
ARKEN KREATIV ved indvielsen i september 2009.



UDSTILLINGER 2009

UDSTILLINGER 2009

ARKENs udstillingsprogram i 2009 opfyldte til fulde museets 
strategi vedr. særudstillinger. ARKEN viste to klassiske særudstil-
linger af hhv. dansk og international kunst, hvor velkendt stof blev 
indsat i en ny forståelsesramme. Samtidig præsenterede ARKEN 
publikum for et af den globale verdens nye kraftcentre gennem to 
udstillinger af kinesisk samtidskunst. hertil kommer årets afslutning 
i form af den tyske kunstner Katharina Grosses totalinstallation 
i Kunstaksen som led i ARKENs treårige UTOPIA-projekt. Årets 
udstillinger udnyttede til fulde ARKENs varierede arkitektoniske 
udtryk fra Kunstaksen som et udfordrende, dramatisk rum til de 
nyere, yderst funktionelle udstillingssale, der skaber optimale ram-
mer for klassiske kunstudstillinger. Den nyindrettede Foyer og 
DETLEFS∙SALEN muliggjorde fra september en optimal fremvis-
ning af ARKENs samling.

I januar åbnede MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – 
Impressionister og postimpressionister fra Israel Museum, Jeru-
salem. 53 malerier og skulpturer af 23 kunstnere muliggjorde et 
overblik over en central periode i kunst- og verdenshistorien. Ud-
stillingen viste og undersøgte en række banebrydende kunstneres 
forskellige reaktioner på den ny, moderne verden, der opstod om-
kring dem i tiden omkring forrige århundredeskifte. Impressionis-
terne skildrede med optimisme og begejstring Paris som verdens 
mest moderne by og overførte tidens puls til direkte sansninger af 
naturens flygtighed gennem nye, skitseagtige maleteknikker. Andre 
længtes tilbage mod såkaldt urørte, autentiske kulturer i provinsen 
eller under fjerne, eksotiske himmelstrøg.
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Franske impressionister. ARKEN udstillede 53 mesterværker af de franske impressionister og postimpressionister 
udlånt af Israel Museum, Jerusalem. Det var malerier og skulpturer fra tiden omkring forrige århundredeskifte 

med hovedværker af kunstnere som Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Rodin, Gauguin, Cézanne og van Gogh.
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Kort efter åbnede den første udstilling i ARKENs trefasede UTOPIA-
projekt med den kinesiske samtidskunstner Qiu Anxiong. At stirre ind 
i glemslen (2008) bestod af en ægte kinesisk togvogn fra 1960erne, 
der i 10 måneder stod i Kunstaksen. På vinduerne blev der vist video-
projektioner af dels dokumentariske filmklip fra Kinas historie, dels 
Qiu Anxiongs egne kunstfilm af skuespillere i færd med at udføre 
tvetydige skyggespil. I resten af rummet kunne kunstnerens impo-
nerende tegnefilm opleves projiceret op på væggene. I en ledsagende 
film fortalte Qiu Anxiong om sin personlige opfattelse af utopier og 
deres fald.

I sommeren 2009 åbnede KINAMANI, en farvestrålende præsenta-
tion af 11 kinesiske malere. Udstillingen opererede med to gene-
rationer af kinesisk samtidsmaleri fra hhv. 1990erne og efter 2000. 
Studiet af disse kunstnere tydeliggjorde først og fremmest det brede 
spektrum af inspirationskilder for kinesisk maleri lige nu. Man gen-
kendte stilistiske træk fra træsnit, fra propagandakunstens socialistiske 
realisme, fra vestlig popkunst og abstrakt ekspressionisme samt fra 
nutidens globale visuelle kultur, som den kendes i reklamer, nyheds-
medier og på internettet. Kunstnerne behandlede Kinas historie på 
lige fod med deres eget indre følelsesliv. Der er både nationale og 
internationale træk i kinesisk samtidskunst. Størstedelen af de farve-
strålende værker var skabt til udstillingen. 

I sensommeren måtte ARKEN træffe beslutning om at aflyse den 
planlagte udstilling Surrealism and Beyond med værker fra Israel Mu-
seum, Jerusalem. Det var ikke lykkedes at rejse alle de nødvendige 
midler til det yderst omkostningstunge projekt.

Det lykkedes til gengæld at forlænge KINAMANI året ud og udvide 
den planlagte udstilling OLUF hØST – mellem himmel og jord til at 
omfatte 60 malerier af den bornholmske maler. Udstillingen opfat-
tede den internationalt orienterede høst som andet og mere end 
en ”bornholmermaler”. hans værker blev tolket som udtryk for en 
særlig nordisk naturromantik. Sammenhængen tydeliggjordes gennem 
en mængde poetiske citater på væggene fra høsts såkaldte logbøger. 
Under høst-udstillingen blev visse værker i ARKENs samling af dansk, 
nordisk og international samtidskunst fremhævet med fokus på be-
grebet naturromantik.

I december måtte Qiu Anxiong overlade Kunstaksen og UTOPIA-
projektet til tyske Katharina Grosse, der omskabte rummet til en 
totalinstallation af spraymaling på vægge, gulve og på en kolossal 
jordbunke i begyndelsen af udstillingen. Malerier og skulpturer blev 
placeret utraditionelt på og mod væggene som dele af det samlede 
kunstværk. Titlen Hello Little Butterfly I Love You What’s Your Name? 
etablerede et kontrastforhold mellem en lille sommerfugl og det store 
værk, der så ud til at være skabt af en forbipasserende kæmpe. Ska-
laforhold var og er et centralt fokuspunkt for udstillingen, der belyser 
selve kunstnerens impuls til at ville skabe en anden verden, hvorimod 
Qiu Anxiong behandlede en politisk samfundsutopi.
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Tidsrejse. Der var tid og plads til fordy-
belse, når ARKENs gæster steg om bord 
i Qiu Anxiongs togvogn. Togets vinduer 
var udstyret med videofilm, som blandede 
autentiske dokumentarsekvenser fra Kinas 
til tider voldsomme historie med surreelle 
hverdagsscener og animationer. 

ARKENS STORE INTERNATIONALE 
SÆRUDSTILLINGER SAMT UTOPIA-PROJEKTET 

STØTTES AF NORDEA-FONDEN
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MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – Impressionister og postimpressionister fra Israel Museum, Jerusalem
31. januar – 7. juni 2009

• Udstillingen præsenterede 53 malerier og skulpturer af 23 franske impressionister og postimpressionister.
• Værkerne var alle udlånt af Israel Museum, Jerusalem.
• I udstillingen blev der vist filmklip af Monet, Renoir og Degas optaget af Sacha Guitry 1914-15.
• Kataloget blev trykt på dansk i 7.000 eksemplarer og engelsk i 1.000 eksemplarer. Det indeholdt bl.a. artikler af den  
 amerikanske impressionisme-ekspert Richard Brettell og af Renoir-eksperten Sylvie Patry fra Musée d’Orsay.
• Installeret i Rum 7, 8 og 9.
• Der blev udformet formidlingsark på dansk og engelsk.
• Der blev trykt undervisningsmateriale på fire niveauer samt en plakat og Kunstjagt-postkort.
• Der blev afholdt et gratis offentligt foredrag om udstillingen.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 86.514.

UTOPIA 1: QIU ANXIONG – hvad drømmer du om?
6. februar – 22. november 2009

• Udstillingen præsenterede for første gang i Danmark den kinesiske kunstner Qiu Anxiong.
• Udstillingen fyldte hele Kunstaksen og indeholdt først og fremmest Qiu Anxiongs hovedværk, At stirre ind i glemslen  
 (2008), bestående af en kinesisk togvogn fra 1960erne tilsat videoklip og lyd. herudover blev der vist tre hånd- 
 malede animationsfilm af kunstneren.
• Et filmportræt af Qiu Anxiong blev produceret til udstillingen.
• Første nummer af UTOPIA-avisen blev trykt i samarbejde med Internationalistisk Ideale og med bidrag fra en række  
 internationale samtidskunstnere.
• Der blev trykt formidlingsark for børn og voksne på dansk og engelsk samt Kunstjagt-postkort.
• Der blev afholdt tre UTOPIA Talks i form af debataftener på ARKEN om nutidens utopier med bl.a. politiker  
 Mogens Lykketoft, journalist og forfatter Martin Krasnik og dramatiker Jokum Rohde.
• Der blev afholdt et gratis offentligt foredrag om udstillingen.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 126.117.

KINAMANI
27. juni 2009 – 3. januar 2010

• Udstillingen præsenterede 24 malerier af 11 kinesiske samtidskunstnere.
• Værkudvalget blev forestået af ekstern kurator Zhu Huiping.
• Kataloget blev trykt på dansk i 1.200 eksemplarer og engelsk i 700 eksemplarer.
• Installeret i Rum 7, 8 og 9 (fra medio september Rum 7 og 8).
• Der blev udformet formidlingsark på dansk og engelsk.
• Der blev produceret webbaseret undervisningsmateriale på fire niveauer samt Kunstjagt-postkort.
• Der blev afholdt et gratis offentligt foredrag om udstillingen.
• Antal besøgende i udstillingsperioden: 52.143.

16



UDSTILLINGER 2009

OLUF hØST – mellem himmel og jord
26. september 2009 – 5. april 2010

• Udstillingen præsenterede 60 malerier af den bornholmske maler Oluf Høst.
• Størstedelen af værkerne var udlånt af Oluf Høst museet i Gudhjem.
• En dokumentarfilm om Oluf Høst, Naturpsalmisten fra 2003, blev vist i udstillingen.
• Installeret i Rum 9 og 10.
• Der blev udformet formidlingsark på dansk og engelsk.
• Der blev trykt undervisningsmateriale på to niveauer.
• Der blev afholdt to gratis offentlige foredrag om udstillingen.
• Antal besøgende i udstillingsperioden (2009): 36.680.

UTOPIA 2: KAThARINA GROSSE – hello Little Butterfly I Love You What’s Your Name?
12. december 2009 – 7. november 2010

• Udstillingen består af en totalinstallation i Kunstaksen indeholdende spraymaleri på vægge, gulv, lærreder, skulpturer  
 og en jordbunke på 200 m³.
• Katharina Grosse arbejdede i Kunstaksen i to uger.
• Et filmportræt af Katharina Grosse blev produceret til udstillingen.
• Andet nummer af UTOPIA-avisen udkom.
• UTOPIA Talks og offentlige foredrag afholdes i 2010.
• Antal besøgende i udstillingsperioden (2009): 3.747.
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Farverig og facetteret. KINAMANI bød på spændende kinesisk samtidsmaleri, hvoraf mange af 
malerierne var skabt specielt til udstillingen. her ses Yue Minjuns Udenfor og på scenen, 2009.
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ARKEN indsamler dansk, nordisk og international kunst. Indsam-
lingen retter sig mod samtidskunst, dvs. kunstværker fra perioden 
efter 1990. Der er to hovedlinier i samlingen. Den ene er kunst, 
der handler om det moderne menneskes eksistens. Den anden 
linie fokuserer på den kunst, der gennem nye former, materialer 
og medier forholder sig til selve værkbegrebet. ARKENs samling 
udmærker sig netop ved sit vedholdende fokus på samtidskunsten, 
og museet indkøber værker af de væsentligste samtidskunstnere 
til samlingen. 

Til trods for at 2009 blev et år i finanskrisens tegn, blev 14 værker 
erhvervet og doneret til samlingen. Fra årsskiftet stod det klart, 
at ARKEN måtte justere sine forventninger, effektivisere og op-
timere. Således også gennem sine kunstindkøb. I 2009 blev værket 

Malerier (2009) af Morten Buch indkøbt til samlingen, mens 13 
øvrige værker blev doneret. Størstedelen af disse generøse dona-
tioner var gaver fra Ny Carlsbergfondet, som dermed lod tidligere 
deponeringer indgå i ARKENs samling. Også Statens Kunstfond 
donerede to væsentlige værker til samlingen. ARKEN lod fem de-
poneringer ophøre.

Museets nye udbygning stod færdig i 2009, og det gav nye fantas-
tiske rum til visning af ARKENs samling. Inddragelsen af det tidligere 
udendørs ’mellemrum’ mellem Kunstakse og gallerier har beriget 
museet med en imponerende skulptursal, DETLEFS∙SALEN. Med 
højt til loftet og smukke trægulve giver DETLEFS∙SALEN de bedste 
betingelser for præsentationen af de mange skulpturer i ARKENs 
samling. 
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Ny i ARKENs samling. Olafur Eliassons Your negotiable panorama, 2006. En strålekrans af lys omgiver os midt i mørket i Olafur Eliassons installation. 
Lyset bølger stille i øjenhøjde, op og ned på værkets runde indervæg. Det minder om en horisontlinie på havet om natten på det tidspunkt, hvor 
himmel og hav er lige sorte, og endnu før solen farver himlen. Installationen er meditativ og poetisk, stille og storladen på samme tid. 
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Indretningen af ARKEN ShOP ved indgangen til museet har 
ligeledes givet plads til et helt nyt udstillingsrum for samlingen i 
Foyeren. her giver vægpladsen mulighed for en ophængning af de 
helt store værker, der i deres helhed giver et flot førstehåndsindtryk 
ved ankomsten til museet. Foyeren husede tidligere Asger Jorns 
Læsø-malerier, som nu har fået deres helt egen sal: JORN RUM-
MET. Dette rum fremstår som et mentalt og fysisk pauserum, hvor 
museets gæster kan fordybe sig i Jorn-malerierne og læse om deres 
spændende historie. 

De nye kvadratmeter blev fejret ved indvielsen i september. 
Nyophængningen af samlingen bød på et gensyn med og et nyt 
blik på nogle af de væsentligste værker i samlingen af kunstnerne 
Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset, Jesper Just, Mona hatoum, 
Anselm Reyle, Laurence Weiner, Noble & Webster, Marc Quinn 
samt Leipzigkunstnerne Tilo Baumgärtel, Matthias Weischer og 
David Schnell. Ophængningen fokuserede på den postminimalis-
tiske installation og skulptur samt samtidskunstmaleriet. 

Senere i september blev sidste års store erhvervelse, Olafur Eli-
assons Your negotiable panorama (2006) installeret i Rum 3. To 
måneder efter modtog ARKEN en glædelig nyhed fra Statens Kunst-
fond: At museets ansøgning om tildeling af Kunstfondens værk, 
Vandfalds serien (1996) af samme kunstner, var blevet imødekom-
met. hele 10 danske museer ønskede at erhverve dette værk til 
deres samling, men ARKEN blev valgt som den heldige nye ejer af 
værket. Vandfalds seriens 48 fotografier er et væsentligt bidrag til 
ARKENs samling og sammen med Your negotiable panorama og 
museets øvrige værker af kunstneren, gør det Olafur Eliasson til et 
absolut tyngdepunkt i museets samling.

ARKENs vision for museet er at komme publikum i møde og spille 
en aktiv og dynamisk rolle i samfundet. Dette kræver, at muse-
umsinstitutionen tænker ud over sine egne rammer. Med sin 
placering på Københavns Vestegn er ARKEN konfronteret med 

publikumsgrupper med forskellige etniske og sociale baggrunde. 
Samtidig er museets nærområde præget af et mindre kunstvant 
publikum. ARKEN ser det som en central forpligtigelse at synlig-
gøre den fælles kulturarv, så den gøres nærværende for forskellige 
brugergrupper og kommer et stort og varieret publikum til gode. 
En sådan målsætning kræver, at museet overskrider sine egne fy-
siske rammer og kommer publikum i møde i nærmiljøet. I 2009 
skete det glædelige, at Kulturarvsstyrelsens Formidlingspulje imø-
dekom ARKENs ansøgning om oprettelse af en Museumssatellit, 
der skal vise interview- og portrætfilm med kunstnere i ARKENs 
samling. Et væsentligt element i projektet er outreach, idet filmene 
vil blive gjort tilgængelige for offentligheden i lokalområdet uden 
for museets egne rammer. Målgruppen er unge ikke-brugere af 
museet, hvorfor filmene produceres i dialog med repræsentanter 
for denne målgruppe. Arbejdet med Museumssatellitten blev på-
begyndt i 2009 med produktionen af den første film om Katharina 
Grosse, og i 2010 vil de resterende film blive produceret og gjort 
tilgængelige i Museumssatellitten.

ARKENs samling er fuldstændigt dokumenteret og registreret. Den 
skulle i 2009 konverteres til Kulturarvsstyrelsens nyudviklede re-
gistreringssystem, Regin Kunst, men stødte på uforudsete tekni-
ske komplikationer. Efter grundig research kom museet frem til 
en optimal og fremtidssikret løsning, der tilgodeser alle behov for 
hosting og udvikling, offentlig indberetning og tilgængeliggørelse af 
registreringen af samlingen. I starten af 2010 investerer museet i 
TMS, The Museum System, som er et internationalt anerkendt og 
udbredt registreringssystem af museale samlinger. ARKENs digitale 
registrering af samlingen vil i løbet af foråret 2010 blive imple-
menteret i TMS og derefter sikre en ukompliceret indberetning til 
Kulturarvsstyrelsen.

ARKENs samling tilses løbende af en konservator. I 2009 blev en 
skade på Jeff Koons Inflatable Balloon Flower (Yellow) (1997) udbed-
ret. Værkerne i ARKENs samling er i god bevaringsmæssig tilstand.
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KUNSTERHVERVELSER OG KUNSTKØB I 2009

KØB
Morten Buch
Malerier, 2009
Olie på lærred
270 x 360 cm, to dele
Erhvervet med støtte fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond

DONATIONER
Morten Buch
Maleri, 2009
Olie på lærred
160 x 160 cm
Gave fra kunstneren og Galleri Susanne Ottesen

Ruth Campau
Twinkler, 2008
Akryl på akrylplade
187 x 240 x 5,5 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
 
Øivind Nygaard
Lambertseter. Del 1, 1996
ABS, naturgummi, MDF, autolak og aluminium
h: 230 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
 
Per Bak Jensen
Sække, 1996
Fotografi
187 x 240 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
 
Per Bak Jensen
Ild, 1996
Fotografi
187 x 240 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
  
Per Bak Jensen
Bistader, 1996
Fotografi
187 x 240 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
 
Elisabeth Toubro
Cellearabesk, 1998
Glasfiber og stål

h: 264 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
 
Elisabeth Toubro
Hårarabesk 2, 1998
Glasfiber, stål og træ
265 x 160 x 160 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
 
Elisabeth Toubro
Tavle (2), 1998
Kridt og tavlelak på finer
9 sammenhørende tavler, hver 50 x 50 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Freddie A. Lerche
P4 – 01, 2001
Akryl på lærred
163 x 163 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Freddie A. Lerche
P6 – 01, 2001
Akryl på lærred
162 x 162 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Thorbjørn Lausten
Drivhus, 1995
Rustfrit stål, glas, neon og projektor
290 x 180 x 300 cm
Gave fra Statens Kunstfond

Olafur Eliasson
Vandfalds serien, 1996
C-print, 48 stk.
35,7 x 23,6 cm
Ed. 1/3
Gave fra Statens Kunstfond

OPHØRTE DEPONERINGER I 2009

Tal R
Uden titel, 2002
Olie, pap og papir på lærred
249 x 420 cm
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Tal R
Uden titel, 2002
Olie, pap og papir på lærred
249 x 420 cm
 
Wilhelm Freddie
Mit soveværelse, I, II, III, 1954
Olie på masonit
150 x 100 cm

Poul Gernes
Sort/hvid, 1980-81
Alkyd på masonit
160 x 165 cm

Ole Sporring
Grimm ta’r HC med i båden, 1997
Akryl på lærred
240 x 320 cm
 
UDLÅN FRA ARKENS SAMLING I 2009
Per Bak Jensen
Bistader, 1996
Udlånt til “Before the Darkness”, Dunkers Kulturhus, helsingborg, 
30. januar - 3. maj 2009

Per Bak Jensen
Ild, 1996
Udlånt til “Before the Darkness”, Dunkers Kulturhus, helsingborg, 
30. januar - 3. maj 2009 

Per Bak Jensen
Sække, 1996
Udlånt til “Before the Darkness”, Dunkers Kulturhus, helsingborg, 
30. januar - 3. maj 2009 

Nyerhvervelse. ARKEN kunne i 2009 føje endnu et impone-
rende Olafur Eliasson-værk til sin samling. Vandfalds serien, 1996, 
består af 48 fotografier af forskellige farvemanipulerede vandfald.



FORSKNING

FORSKNING

ARKEN fokuserer på forskning som et særligt strategisk sats-
ningsområde. Forskningen falder inden for to hovedområder : Den 
kunsthistoriske forskning, der relaterer sig til ARKENs samling og 
særudstillinger, og den museologiske forskning knyttet til overve-
jelser omkring museets rolle i fremtidens kulturhistoriske landskab. 
Under begge områder hører ARKENs løbende forskning i nye for-
midlingsformer, hvor ARKEN bl.a. spiller en førende rolle inden for 
digital formidling. ARKENs forskning er hovedsageligt forankret i 
konkrete projekter, samtidig med at den anvendte og strategiske 
forskning altid indeholder en teori- og metodeudviklende dimen-
sion.

Den overordnede målsætning med ARKENs forskningsindsats er at 
skabe ny viden og indsigt i kunsten og dens tolkninger af tilværelsen 
til gavn for museet, de besøgende og for samfundet.

ARKENS KUNSTHISTORISKE FORSKNING
I 2009 koncentrerede ARKEN forskningen i egen samling omkring 
en dybdegående publikation om den britiske kunstner Damien 
hirst i form af det fjerde nummer af det engelsksprogede forsk-
ningstidsskrift ARKEN Bulletin. Den massive medieomtale af den 
omstridte kunstner, som er stærkt repræsenteret i ARKENs sam-
ling, har i høj grad spærret for en egentlig forskningsbaseret vurde-
ring af hans værk, hvilket ARKEN nu har rådet bod på. Den smukt 
designede Bulletin indeholder otte artikler af internationalt aner-
kendte forskere, kritikere og museumsfolk samt af direktør Chris-
tian Gether og inspektør Marie Laurberg. Den indeholder desuden 
et omfattende interview med Damien hirst produceret specielt til 
denne lejlighed af direktør Christian Gether. 

ARKENs særudstillinger falder inden for to områder med hver sin 
forskningsmæssige tilgang til stoffet. Dels præsenteres den mo-
dernistiske kunst, hvor ARKEN betragter det velkendte, klassiske 
materiale ud fra en ny vinkel, hvilket i 2009 skete for den franske 
impressionisme og postimpressionisme og for den danske kunstner 
Oluf høst. Dels vises den nyeste samtidskunst i form af ARKENs 
New Art-udstillinger, hvor genstandsfeltet er mere ubeskrevet, og 
hvor ARKEN således bidrager til at udvikle en faglig terminologi for 
at belyse samtidens visuelle fremtrædelsesformer.

I 2009 indledtes ARKENs treårige UTOPIA-projekt, der både om-
fatter kunsthistorisk og museologisk forskning. Projektet opfatter 
og udstiller tre vægtige samtidskunstneres værker som eksempler 
på en tendens i samtidskunsten, der har utopibegrebet som et om-
drejningspunkt. Projektet giver anledning til at nytænke museets 
udstillings-, fortolknings- og formidlingspraksis sideløbende med 
en egentlig forskning i utopibegrebets historie, flertydighed og ak-
tuelle rolle. Som et led i denne forskning fik ARKEN i efteråret en 
bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til at ansætte mag.

art., ph.d. Camilla Jalving i en etårig post.doc.-stilling til at udføre 
forskningsprojektet Utopia genbesøgt – utopiens status i samtids-
kunsten. Resultatet heraf vil i 2010 udmønte sig i et temanummer 
af forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin og i 2011 i en stor konfe-
rence på ARKEN.

Det er vigtigt for ARKEN at bidrage mest muligt til udveksling af 
forskning. Således kontakter ARKEN eksterne forskere for at etab-
lere, publicere og formidle ny viden sideløbende med, at ARKENs 
eget personale bidrager til denne viden gennem egen forskning. 
Ud over Damien hirst-bulletinen producerede ARKEN i 2009 fire 
udstillingspublikationer på dansk og engelsk med interne og eks-
terne bidrag.
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Damien 
Hirst

Bag om mediehypen. Damien hirsts værker er ikoner inden for samtids-
kunst i dag. ARKEN går bag om mediehypen, der omgiver den kontrover-
sielle kunstner. ARKEN bulletin vol. 4 er en indgående, forskningsbaseret 
undersøgelse af hirsts spektakulære værker.
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ARKENS MUSEOLOGISKE FORSKNING
Som et relativt ungt museum i det danske museumslandskab er 
det naturligt for ARKEN at gøre sig grundige overvejelser omkring 
sin rolle i forhold til det omgivende samfund og borgerne. ARKEN 
bedriver teoretisk og anvendt museologisk forskning og arbejder 
bevidst med sine tanker om fremtidens kunstmuseum. ARKEN har 
i 2009 fået cementeret sin position på feltet gennem nyskabende 
tiltag inden for UTOPIA-projektet, gennem fortsat samarbejde 
med Universitetsmiljøet og gennem Kulturarvsstyrelsens bevilling 
af midler til ARKENs forundersøgelse af en model til udvikling af 
drift af fremtidens kunstmuseum, som skal udmøntes i en rapport 
i 2010.

UTOPIA-projektet har åbnet for en ny arbejdsform på tværs af 
ARKENs afdelinger ud fra ønsket om i større grad at integrere 
forskning, formidling og outreach. I UTOPIA-projektet indgår adskil-
lige eksperimentelle delprojekter uden for huset som led i museets 
fokus på outreach og på sin relation til samfundet og borgerne. 
Ligeledes har specialister fra forskellige faggrupper været inviteret 
til en række offentlige paneldebatter i form af UTOPIA Talks på 
museet. UTOPIA-projektet er også genstand for ekstern forsk-
ning og omtales i flere kommende universitetsspecialer og ph.d.-
afhandlinger.

Det er af stor betydning for ARKENs kunstfaglige personale at del-
tage løbende i seminarer i ind- og udland. ARKEN deltog i 2009 
på den årlige kunstmuseumskonference CIMAM, som blev afholdt i 
Mexico City ved byens store samtidskunstmuseum Museo Tamayo 
Arte Contemporáneo. her mødtes førende museumsfolk og for-
skere til en diskussion af kunstmuseets situation. Temaet for dette 
års konference var ”Fair Trade: The Institution of Art in the New 
Economy”. Et gennemgående tema på konferencen var forholdet 
mellem Nord/Syd, Øst/Vest og kunstmuseets rolle som aktør lokalt 
og internationalt.

ARKENs kunstfaglige personale har i 2009 publiceret syv interne 
og to eksterne forskningsbaserede artikler og deltaget med oplæg 
samt siddet i panel ved tre internationale konferencer. herudover 
præsenterede ARKENs museumsinspektører deres forskning gen-
nem utallige offentlige foredrag, herunder seks foredrag i forbin-
delse med Forskningens Døgn 2009. Desuden holdt museets di-
rektør i sin egenskab af adjungeret professor ved Roskilde Uni-
versitet to forelæsninger om museumskommunikation på Master-
uddannelsen i Oplevelsesledelse.

Morten Buch, Malerier, 2009,
Erhvervet med støtte fra Lizzie 
og Ejler Ruges Kunstfond



UTOPIA

UTOPIA

24

2009 var året hvor UTOPIA, ARKENs treårige udstillingsrække 
med samtidskunst, blev skudt i gang med støtte fra Nordea-
fonden. hvert år viser en markant, international samtidskunstner 
et monumentalt værk i ARKENs Kunstakse. På hver deres måde 
genfortolker kunstnerne utopien og forestillingen om det gode liv. 
UTOPIA-projektet giver ARKEN anledning til at arbejde langsigtet 
med et udstillingsprojekt og til at nytænke museets museologiske 
praksis, forskning og formidling.

Første kunstner i rækken var kinesiske Qiu Anxiong. hans værk 
At stirre ind i glemslen (2008) var en original kinesisk togvogn fra 
1960erne tilsat videoklip og lyd. Værket undersøgte, hvordan fore-
stillingen om det gode liv løber som en destruktiv kraft gennem 
Kinas turbulente historie. Udstillingen var den første præsentation 
af Qiu Anxiongs værker i Danmark.

Den første UTOPIA-udstilling muliggjorde en række nye outreach- 
og formidlingstiltag såsom:

• UTOPIA-avisen, en kunstsavis i samarbejde med Internationalis-
tisk Ideale med tekster, debatter og interviews produceret af AR-
KENs kunstfaglige personale og eksterne teoretikere og skribenter 
samt med nyproducerede kunstværker af internationale samtids-
kunstnere, der forholder sig til utopibegrebet.

• UTOPIA Talks, fire debataftener på ARKEN om nutidens utopier 
med bl.a. Mogens Lykketoft, Martin Krasnik og dramatiker Jokum 
Rohde. UTOPIA Talks har formidlet og perspektiveret udstillingens 
tema ud fra en mere dialogbaseret og sociologisk tilgang end 
den, museet normalt gør brug af. Deltagerne i debatterne skrev 
sideløbende artikler om utopi til KLUB ARKEN Magasinet.

• UTOPIA Kickstart, et undervisningsprojekt, hvor en pædago-
gisk formidler i samarbejde med omvisere fra ARKEN underviser 
skoleelever både på skolen og på ARKEN i længerevarende forløb 
med fokus på utopibegrebet.

• Produktion af fem film, der vises i udstillingen og på ARKENs 
hjemmeside: Animationsfilmen hvad er Utopia?, en dokumentar-
film om utopi produceret af DR2, Jeg har jo et helt liv her! Vest-
egnen som utopi, plan og dagligdag, Portræt af Qiu Anxiong samt 
12 kinesere og en togvogn om udstillingens opsætning. Flere af de 
producerede film er tilgængelige på YouTube.

• Børn og unges produktion af 70 podcast-episoder og anima-
tionsfilm med udgangspunkt i utopibegrebet og inspireret af Qiu 
Anxiongs værker samt Utopia-animationsfilmen. Filmene og episo-
derne var tilgængelig på ARKENs hjemmeside under udstillingen.

• En filmrække om utopier og dystopier, som blev vist i Filmhuset, 
København.

UTOPIA – Katharina Grosse - 
Hello Little Butterfly I Love You 
What’s Your Name?, 2009, (detalje)
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UTOPIA har styrket ARKENs forskning på flere niveauer. Projek-
tet har ført til ansættelsen af en etårig post.doc. med støtte fra 
Kulturministeriets Forskningspulje. Det har desuden i løbet af det 
første år dannet grundlag for afholdelsen af to internationale forsk-
ningskonferencer på ARKEN arrangeret af Københavns Universitet. 
To igangværende ph.d.-projekter benytter UTOPIA-projektet som 
case i deres museologiske forskning, mens udstillingsrækken alle-
rede er blevet diskuteret i mindst 5 universitetsspecialer. 

I november 2009 overtog den anden UTOPIA-kunstner, tyske 
Katharina Grosse, ARKENs Kunstakse. Med spraymaling og jord 
udformede hun et farvestrålende malerisk univers, der arbejder 
med utopien som en impuls, et begær efter en anden tilstand. 
Grosse materialiserer et sted for publikum, hvor de kan drømme 
og gå på opdagelse. hendes værk er den hidtidige mest radikale 
transformation af Kunstaksen og et led i ARKENs arbejde med ud-
viklingen af nye måder at udstille installationskunst på. Som endnu 
et outreach-tiltag i UTOPIA var en skulptur af Katharina Grosse, 
Den anden George (2009), opstillet på Amagertorv omkring udstil-
lingens åbning.

Udstillingsrækken afsluttes i 2011 med en udstilling af den dansk-
islandske kunstner Olafur Eliasson. 

Vestegnen som utopi. Vestegnsfilmen, som ARKEN selv har 
produceret, vises under Katharina Grosses UTOPIA-udstilling.

UTOPIA-PROJEKTET ER STØTTET AF NORDEA-FONDEN
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Glade prisvindere. Dansk-islandske 
Olafur Eliasson modtog ARKENs kunst-
pris. han har i en lang årrække markeret 

sig utrolig stærkt på den internationale 
kunstscene. Eliasson er et tyngdepunkt i 
ARKENs samling. De to rejselegater gik 

til Lilibeth Cuenca og Jesper Just.

ARKENs kunstpris 2009 gik til den dansk-islandske kunstner Olafur 
Eliasson (f. 1967), som er blandt de mest betydningsfulde og suc-
cesfulde internationale kunstnere i vor tid. hans kunst aktiverer 
beskuerens sanser og øger bevidstheden om menneskets løbende 
betydningsdannelse og fortolkningsmekanisme. Eliassons kunst un-
dersøger et krydsfelt mellem natur og kultur og når ud til et stort 
publikum. Olafur Eliasson er flot repræsenteret i ARKENs samling 
og bliver den tredje UTOPIA-kunstner fra december 2010 og et 
år frem.

ARKENs kunstpris blev overrakt til kunstneren personligt den 19. 
marts 2009 på ARKEN. Gæsterne så en præsentation af enkelte 
af Olafur Eliassons hovedværker og klip fra et filminterview med 
kunstneren. Ved samme lejlighed blev ARKENs rejselegat 2009 
overrakt til Jesper Just og Lilibeth Cuenca.

Jesper Just (f. 1974) skaber kunstfilmproduktioner af en meget 
høj teknisk standard. Den formmæsige perfektion står i kontrast 
til filmenes overraskende, ukonventionelle indhold, idet Just sæt-
ter spørgsmålstegn ved de vante kønsroller og afslører individets 
løbende konstruktion af egen identitet. Jesper Just og hans værker 
lærer os nyt om os selv.
 
Den dansk-filippinske performancekunstner Lilibeth Cuenca (f. 
1970) bruger sig selv som kunstnerisk materiale. Som en antro-
polog undersøger hun menneskelige relationer ud fra centrale 

temaer som køn, race, kultur og identitet. hun fik rejselegatet for 
sit feministiske mod og sine øjenåbnende, energiske og insiste-
rende performances.
 
ARKENs kunstpris og ARKENs rejselegat er doneret af Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond. 
 
ARKENs kunstpris gives for en kunstnerisk indsats, der gennem sit 
høje internationale niveau og globale udsyn i særlig grad bidrager 
til udviklingen af den eksperimenterende, nytænkende og debat-
skabende samtidskunst. Prisen blev første gang uddelt i 2006 og 
uddeles hvert år på ARKEN. Foruden æren betænkes prismod-
tageren med 100.000 kr. Tidligere modtagere er Michael Elmgreen 
og Ingar Dragset (2006), Tim Noble og Sue Webster (2007) og 
John Bock (2008).
 
Siden 2007 er ARKENs rejselegat hvert år blevet uddelt samme 
dag som ARKENs kunstpris. Det består af to portioner à 50.000 
kr. ARKENs rejselegat har til formål at fremme unge kunstneres og 
kuratorers kendskab til og dialog med den internationale kunst-
scene. Modtagerne skal kunne rejse ud og samle information om 
kunstlivet i udlandet, se udstillinger, foretage research, skaffe sig 
inspiration, etablere netværk og udveksle idéer og viden. ARKENs 
rejselegat gik i 2007 til Anders Brinch og Jacob Fabricius og i 2008 
til Eva Koch og Morten Schelde.
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Formidling og undervisning er et strategisk indsatsområde for 
ARKEN. Kunsten bliver for alvor levende for de børn og voksne, 
som besøger museet, gennem formidlingen af værkerne og udstil-
lingernes budskaber. 

ARKENs kunstformidling antager mange former fra skriftligt un-
dervisningsmateriale og audioguides til omvisninger og foredrag. 
ARKEN vægter tilgængelighed for alle i sine mange formidlingstil-
bud. Museet bestræber sig derfor på, at den skrevne formidling så 
vidt muligt sker på dansk og engelsk, og alt fra Børnesøndage og 
offentlige omvisninger til audioguides, foredrag og lærerkurser er 
gratis for museets gæster. 

En særlig indsats lægges på den del af kunstformidlingen og under-
visningen, som retter sig mod børn og unge. ARKEN er her et af 
de førende kunstmuseer i Danmark. Museet oplever en stigende 
efterspørgsel på kunstfagligt funderet læring og styrker sine under-
visningstilbud til børn og unge gennem en fortløbende udvikling 
af nye undervisningsprojekter og -aktiviteter, forskning i formidling 
samt samarbejde med Skoletjenesten Sjælland. Forholdene for 
børn og unge på museet blev i 2009 markant forbedret med den 
nybyggede undervisningszone, ARKEN KREATIV.

MUSEET SOM LÆRINGSZONE
Efter års forberedelser åbnede ARKEN i september 2009 nye 
lokaler til sine undervisnings- og formidlingsaktiviteter: ARKEN 
KREATIV. Med det nye rum for kreativitet, placeret i hjertet af 
museet, blev en ønskedrøm til virkelighed. Værkstedsfaciliteter, 
digitalt laboratorium og børnerum blev samlet under ét tag i en af 
de tidligere skulpturgårde. Med de nye kvadratmeter er der mu-
lighed for, at museets undervisere kan have flere længerevarende 
forløb samtidig med, at der er plads og aktivitetstilbud til klasser 
og børnehaver, der ønsker at besøge museet på egen hånd. Efter 
skoletid fungerer KREATIV som base for ARKENs ambitiøse Billed-
kunstneriske GrundKursus (ARKEN BGK) og Ishøj Ungdomsskoles 
malehold. I udvalgte weekender bruges lokalerne til Børnesøndags-
aktiviteter og BGK-arrangementer og står til rådighed for museets 
yngre gæster.

Indvielsen af ARKEN KREATIV betød et øget fokus på museet som 
undervisnings- og læringszone i hele 2009. Kulturarvsstyrelsens in-
ternationale erfaringsudvekslingspulje gav midler til, at ARKENs 
undervisningsafdeling kunne tage på studierejse til helsinki og be-
søge institutioner, hvor kunst- og arkitekturformidling med og for 
børn og unge er i centrum. Besøg, som bekræftede ARKEN i, at 
et internationalt udsyn og udveksling er vigtigt for at registrere og 
kvalificere kvaliteten af de formidlingstilbud, der udvikles til mu-
seets besøgende.

Kreativ fordybelse.
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animationsfilm og tegnet skitser i udstillingerne KINAMANI og 
UTOPIA Qiu Anxiong. På Børnesøndage (1. søndag i hver måned) 
kunne børn med deres voksne gå med børneguiden på opdagelse 
i udstillingerne og efterfølgende arbejde kreativt med et udvalgt 
tema. Under udstillingen OLUF hØST – mellem himmel og jord 
skabte familierne logbøger inspireret af kunstnerens arbejdsmetode 
og til udstillingen MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – 
Impressionister og postimpressionister fra Israel Museum, Jerusa-
lem, kunne de prøve kræfter med de franske impressionisters og 
postimpressionisters maleteknikker. Alle materialer til workshops 
og Børnesøndage var sponsoreret af av form. Til at udvikle aktivitet 
for familier har Egmont Fonden givet tilsagn om at støtte projek-
tet Kreativ Kickstart, som bl.a. giver mulighed for, at værkstedet i 
KREATIV kan være bemandet hver søndag de næste 2½ år.

Kickstart – hvad drømmer du om? ARKEN UNDERVISNING tilbyder som 
noget nyt, at kickstarte et undervisningsforløb ude på skolen.

ARKEN har siden 2006 arbejdet med digital formidling som et sær-
ligt satsningsområde.  Museets oprustning på formidlingsfronten 
sker i høj grad inden for digital læring. Formidling gennem podcasts, 
digitale workshops og hjemmeside er centrale aktiviteter. I 2009 
blev ARKENs digitale formidling undersøgelsesfelt for forsknings-
konsortiet DREAM (Danish Research Centre on Education and 
Advanced Media Materials). Dette betyder bl.a., at ph.d.-stude-
rende Christian Kobbernagel undersøger museets digitale work-
shops for at afprøve og udvikle kvantitative metoder til konstruk-
tion af en typologi over unges refleksion og en analysemodel til at 
måle digitale mediers betydning for refleksive processer hos unge 
i undervisningen på ARKEN. Kobbernagel fulgte forårets digitale 
undervisningsforløb og gennemførte interviews med 85 elever 
i en forundersøgelse til projektet, som løber over de næste par 
år. Sideløbende udviklede museet samarbejdet med Apple/Atea 
om at tilbyde lærerkurser i ARKENs regionale træningscenter for 
kreativ digital læring, RTC. her fik lærere inspiration til at arbejde 
med ARKENs udstillinger og nye medier. I 2009 blev der afholdt 
16 lærerkurser, hvoraf 12 havde fokus på digital formidling. På 
lærerkurserne blev der podcastet om KINAMANI, Oluf høst og 
fransk impressionisme, produceret animationsfilm med inspiration 
fra Qiu Anxiong og lavet tegneserier om museets arkitektur.

Et af de nye undervisningstilbud, som blev udviklet i årets løb var 
UTOPIA Kickstart. Under Qiu Anxiong-udstillingen besøgte en 
ressourceperson fra museet lærerkollegierne på alle 56 skoler i 
Køge Bugt-området og på Vestegnen. ARKEN opfordrede sko-
lerne til at indtænke museet i længerevarende forløb, hvilket betød, 
at museumsundervisere, ressourceperson og lærere i løbet af ud-
stillingsperioden udviklede og gennemførte 15 undervisningsforløb 
af 1- 8 ugers varighed. I alt deltog 925 elever, 78 lærere og 127 
forældre i projektet, der arbejdede på tværs af fagene: dansk, histo-
rie, samfundsfag, billedkunst, natur og teknik, biologi, matematik og 
fysik. UTOPIA Kickstart viste, at eleverne kommer meget længere 
i deres erkendelses- og læringsprocesser på museet, når besøget 
er planlagt i et samarbejde mellem lærere, ressourcepersonen og 
museets undervisere. Samtidig får eleverne mere ud af museums-
oplevelsen, når de før besøget har arbejdet med temaer fra ud-
stillingen i samarbejde med museets undervisere på skolen. Efter 
deltagelse i Kickstart gav flere elever udtryk for, at de ønskede at 
bruge museet oftere både i skolesammenhæng og i fritiden, hvilket 
har gjort, at museet arbejder mere med at oplyse om de fritidsak-
tiviteter, som ARKEN tilbyder. 

Til de børn, som besøger museet i fritiden, har ARKEN tilbudt 
ferieworkshops, Kunstjagt-postkort og Børnesøndage. Bl.a. kunne 
børn komme på en uges billedskole i sommerferien og arbejde 
med udgangspunkt i den kinesiske kunst, som fyldte det meste 
af museet. her blev bygget drager, formet skulpturer, produceret 
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ARKENs tre-fireårige talentskole for unge, BGK (Billedkunstne-
risk GrundKursus), er et drivhus for unge talenter på Vestegnen. 
her skabes de bedste rammer for, at særligt talentfulde unge 
kan forberede sig til optagelse på de kreative uddannelser f.eks. 

Familiesøndag. hver søndag inviterer ARKEN børn og deres voksne til ud-
stilling og åbent værksted på museet. Familiesøndag er et arrangement, hvor 
børn har mulighed for at slippe kreativiteten løs og arbejde praktisk med 
inspiration fra kunstværker i museets udstillinger.

kunstakademier, designskoler og arkitektskoler. Kursisterne arbej-
der med gæstekunstnere to eftermiddage om ugen i tre-ugers 
moduler, hvorefter de i en weekend præsenterer resultaterne af 
deres anstrengelser. Det blev bl.a. til udstillingen “Så hænger det 
hele på mig” i en tidligere bankfilial i Ishøj Centeret, en studietur 
til Berlin samt en videofestival med deltagelse af andre BGKer. 
ARKEN BGK har kun eksisteret i to år, men den første kursist er 
allerede videre på det anerkendte akademi Saint Martins i Lon-
don. BGK-kursisterne fungerer som museets ambassadører blandt 
andre unge – en målgruppe, som mange museer har svært ved at 
komme i kontakt med, men som ARKEN har opbygget gode rela-
tioner til gennem BGK og samarbejdet med Ishøj Ungdomsskole. 
ARKEN BGK har tæt samarbejde med CPh West samt strategiske 
samarbejder med andre BGKer, kunstakademier og designskoler. 
ARKEN BGK er støttet af Kunstrådet og Bikubenfonden.

Unge på Vestegnen er også målgruppen for undervisningsfilmen 
”Jeg har jo et helt liv her! Vestegnen som utopi, plan og hverdag”, 
der blev produceret som en del af UTOPIA-projektet. Filmen un-
dersøger, hvilken rolle arkitekturen spiller for en by og dens ind-
byggere. Den stiller undersøgende spørgsmål som ‘hvad er den 
perfekte by?’, ‘hvem er den perfekte by for?’ og ‘hvad skal der 
være i et område for at gøre det til et perfekt sted?’. Gennem 
disse spørgsmål inviterer filmen til debat om arkitekturens sam-
fundsmæssige, sociale og kulturelle betydning for vores hverdag. 
Filmen vises på ungdomsuddannelser og skal her fungere som en 
dynamo, der får unge til at interessere sig for deres rødder, iden-
titet og området, de bor i. 

Filmen blev vist første gang ved en UTOPIA Talk, hvor der efter 
fremvisningen var livlig debat mellem publikum og det inviterede 
panel bestående af en etnolog, en landskabsarkitekt og en byrums-
forsker. Under overskriften UTOPIA Talks indledte museet en 
række debataftener, der spurgte til utopiens rolle i samtiden. De-
batarrangementerne satte ”det gode liv” i centrum, og til hver 
UTOPIA Talk diskuterede fagpersoner og meningsdannere utopi-
ens rolle i relation til en specifik samtidskulturel problemstilling. 
Journalist og forfatter Martin Krasnik diskuterede med kunstkritiker 
Toke Lykkeberg: ”hvorfor kan vi i dagens Danmark ikke finde ud 
af at tale om utopier? Og hvorfor tør amerikanerne blive ved med 
at drømme?”, mens journalist Mette holm og politiker Mogens 
Lykketoft fik belyst spørgsmålene: ”hvordan kommer utopi-
forestillinger til udtryk i dagens Kina? hvor er Kina på vej hen?”. 
Dramatiker Jokum Rohde satte sammen med billedkunstner Ulrik 
Crone fokus på utopien i tegneseriernes superheltefortællinger og 
populære tv-serier. 
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DIGITAL FORMIDLING
Ud over de tidligere nævnte digitale workshops var museets cen-
trale tilbud inden for digital formidling også i 2009 ARKCAST, som 
er podcast-episoder om kunsten på museet. Podcast-episoderne 
er tilgængelige på iPods på museet og som downloads fra museets 
hjemmeside. De inddrages i undervisningen på museet og ude på 
skolerne – og benyttes af den almindelige museumsgæst. Som en 
videreudvikling af ARKCAST fortsatte ARKEN samarbejdet med 
Københavns Universitet, hvor et hold overbygningsstuderende 
fulgte faget Audiowalks på museet. Faget er udbudt i et samarbej-
de mellem Institut for Kunst- og Kulturvidenskab samt IT Media 
ved Københavns Universitet og ARKEN. Kurset blev afsluttet med 
produktion af seks audiowalks til UTOPIA Qiu Anxiong. På bag-
grund af en undersøgelse af museets ARKCAST-tilbud til gæsterne 
blev der i 2009 foretaget dels en indholdsmæssig videreudvikling 
af produktet, så det også omfatter audioguides til udvalgte udstil-
linger, dels en synliggørelse af ARKCAST-tilbuddet på museet.

ARKENs fokus på digital formidling handlede i 2009 også om 
digital brugerinddragelse via museets hjemmeside. her udviklede 
museet såkaldte ”temasider” på www.arken.dk. Siderne frem-
hævede særlige temaer i den udstillede kunst – både i samlingen 
og i særudstillingerne – og kunne læses på infostandere i udstil-
lingsrummene. Brugerne blev bedt om at tage stilling både med 
egne ord og via spørgsmål til temaet. Det kom der både poetiske 
svar og tankevækkende statistikker ud af. “Temasiderne” åbnede 
mulighed for, på uformel vis, at få folk til at forholde sig konkret til 
museets vision om, at et besøg på museet skal gøre den enkelte 
klogere på sig selv og dermed på livet. “hvad drømmer du om?” 
lød f.eks. spørgsmålet i forbindelse med Monet, Renoir, van Gogh, 
Gauguin-udstillingen. her kommenterede Rigmor fra Brøndby 
Strand: ”Jeg drømmer om 10 gode år mere (...) er i dag 83 år (...) 
sammen med min dejlige mand gennem 60 år.”

FOREDRAG OG OMVISNINGER
ARKEN vægter mødet med museumsgæsten højt. Fra under-
søgelser ved museet, at gæsterne foretrækker det personlige 
møde. Derfor består en væsentlig del af ARKENs formidlingsind-
sats af offentlige foredrag, filmforevisninger og særomvisninger, 
der går i dybden med udstillingerne og samlingen og belyser deres 
temaer yderligere. Form, indhold og omfang af de kulturelle ar-
rangementer veksler fra år til år afhængigt af det øvrige aktivitets-
niveau på museet og relevansen i forhold til udstillingerne og 
kunsten. Med tre særudstillinger, UTOPIA og den faste visning af 
ARKENs samling, var det naturligt, at de kulturelle arrangementer 
i 2009 fokuserede på museets aktuelle udstillinger, samling og i 
særdeleshed UTOPIA-projektet. 

Ud over UTOPIA Talks blev UTOPIA-udstillingerne præsen-

teret ved alle offentlige omvisninger og særlige foredrag. Forårets 
foredrag kredsede ellers om de franske mestre og det moderne 
gennembrud, mens den kinesiske kunstscene var på tapetet over 
sommeren. Traditionen tro satte ARKEN fokus på samlingen med 
museets egne Gå-i-kødet-på-samtidskunsten-omvisninger, som 
trækker temaer på tværs af samlingen og tråde til samtidskunst-
scenen her og nu med temaer som ”Performa-hva’-for-noget om 
Mona hatoum og Olafur Eliasson” samt ”Er du bange for at dø? 
– om Damien hirst og Bill Viola”. Efterårets foredrag tog afsæt 
i Oluf høsts kunst, hvor mag.art. Sine Krogh viste gentagelsens 
betyd-ning for høst, mens Oluf høst museets formand Bente 
Scavenius fortalte om kunstnerens livsværk fra ungdomsårene i 
København til hans kunstneriske ”testamente” Orion-serien.    

De gratis offentlige omvisninger finder fast sted hver onsdag aften 
og søndag eftermiddag. Museet oplever, at gæsterne i stigende 
grad tilrettelægger deres besøg efter disse tidspunkter, og ved 
fra publikumsundersøgelserne, at denne mulighed for at lytte og 
spørge frem for at læse for mange gæsters vedkommende er 
endnu mere eftertragtet end den skriftlige formidling. ARKEN for-
søger derfor så vidt muligt at tilføre dette område ressourcer og 
øgede således antallet af gratis omvisninger om søndagen fra en til 
to i forbindelse med impressionisme-udstillingen og Oluf høst.

ARKEN betragter foredrag og omvisninger som et godt udgangs-
punkt for at styrke museets kunstformidling og kontakten til 
gæsterne. Museet vil fortsat styrke de fagligt funderede foredrag 
og omvisninger. Disse vil som oftest tage udgangspunkt i udstil-
lingsaktiviteterne og/eller særlige temaer inden for kunst- og kul-
turhistorien. 

Bliv klogere på kunsten. ARKENs besøgende har mulighed for at låne iPods 
og gå på opdagelse i udstillingerne med special-producerede audioguides.
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Det overordnede mål for ARKENs kommunika-
tion er at sikre, at det er klart for kunst- og kul-
turinteresserede mennesker primært i Danmark, 
hvad ARKEN står for, hvilken kunst, ARKEN viser, 
og hvorfor. Det sker primært via pressearbejde, 
men også web og marketing har høj prioritering, 
og der arbejdes stadig mere differentieret med 
kommunikation i takt med, at det generelle me-
diebillede udvikler sig og ændres. Grundlaget for 
arbejdet er museets vision, mission og strategiske 
indsatsområder. 

I 2009 fokuserede kommunikationen bl.a. på åb-
ningen af de nye udbygninger (det nye indgangs-
parti, DETLEFS∙SALEN og ARKEN KREATIV) i 
efteråret. I forbindelse med åbningen af udbygnin-
gerne videreudviklede museet den visuelle iden-
titet, som blev lanceret i forbindelse med Det ny 
ARKEN i 2008. Målet med videreudviklingen var 
– i tråd med den nye udbygnings fokus på gæste-
faciliteterne – at understrege den imødekom-
menhed og uhøjtidelighed, som ARKEN ønsker, 
at gæsterne skal opleve, når de besøger museet. 
Konkret blev det udfoldet ved en mere fri brug 
af museets varm-røde logotype og skrifttyper 
kombineret med en forbedring af skiltningen på 
det nu meget større museum. I samme forbin-
delse blev også arkitektursiderne på www.arken.
dk opdateret og mere omfattende, så man bl.a. 
kan følge historikken i bygningerne, læse ”hvis 
vægge kunne tale” og naturligvis få mere at vide 
om de enkelte rum og arkitekterne bag.  

ARKEN fortsatte sit fokus på den digitale kom-
munikation i 2009. I april oprettede museet sin 
egen YouTube-kanal, hvor museets videoer om 
kunstnere i samlingen, modtagere af kunstprisen 
m.m. bliver lagt ud. Flere af disse kunstnerpor-
trætter er på engelsk og når via YouTube et langt 
større publikum end ved, som hidtil, kun at ligge 
på ARKENs hjemmeside. Den mest viste video 
var således med den amerikanske kunstner An-
dres Serrano (550 visninger med fem kommen-

Olafur Eliasson, fra Vandfalds serien, 1996
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tarer). Potentialet på YouTube er (endnu) ikke fuldt udnyttet, og 
der arbejdes derfor videre med dette i 2010. 

I foråret 2009 gik ARKEN også på den sociale netværkstjeneste 
Facebook. Frem for at være en ren informationskanal lægger AR-
KEN vægt på, at Facebook-siden er et community med aktive og 
engagerede venner frem for passive modtagere af informationer. 
Dette er i høj grad lykkedes – vennerne kommenterer livligt valg af 
kunstprismodtagere, placering af skulpturer m.m. Kommentarerne 
bliver ikke brugt direkte i museets beslutninger, men giver interes-
sante praj både om brugerne og om deres interesser. ARKEN valgte 
at oprette en personprofil på Facebook, hvor man kan henvende 
sig direkte til sine venner i stedet for en fanside, som på opret-
telsestidspunktet ikke havde de samme muligheder. Mulighederne 
på Facebooks fansider er siden blevet langt bedre, og det over-
vejes derfor at ændre profilen. Facebook-siden har bevidst kon-
centreret sig om samtidskunst, samling og museets arkitektur frem 
for museets særudstillinger, som kommunikationen ellers primært 
fokuserer på. Denne beslutning er nøje afstemt med brugerpro-

filen på Facebook, som hidtil har været lidt yngre. I takt med at den 
udvikles, vil prioriteringen af stofområder også udvikles.

Et vigtigt element i kvalificeringen af ARKENs kommunikationsarbej-
de er viden om de mennesker, der kommunikeres til. I 2009 del-
tog ARKEN i Kulturarvsstyrelsens nationale brugerundersøgelse af 
samtlige danske museer, som gennemføres over tre år i samarbej-
de med Gallup. Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Kulturarvs-
styrelsen og Gallup i samarbejde med en arbejdsgruppe af udvalgte 
museer, herunder ARKEN. Den består af en række gennemgående 
generelle spørgsmål og rummer mulighed for at supplere med 
ekstra-spørgsmål inden for forskellige kategorier. I 2009 valgte 
ARKEN ekstra-kategorien markedsføring. I 2010 har museet valgt 
at supplere med spørgsmål vedrørende formidling.  Den nationale 
brugerundersøgelser er den første samlede undersøgelse af danske 
museumsbrugere, og den giver en helt enestående mulighed for at 
få et velfunderet og fyldigt indblik i brugernes oplevelser og behov 
både i forhold til det enkelte museum og i sammenligning med 
andre. Det første års resultater foreligger endnu ikke, men ARKEN 
ser frem til at modtage dem og ikke mindst at følge udviklingen 
over de kommende år. 

I 2009 blev der presse- og PR-mæssigt især fokuseret på åbnin-
gen af de nye udbygninger og museets udstillinger, hvor særligt 
udstillingen med de franske impressionister og den 42 tons tunge 
togvogn i Qiu Anxiongs UTOPIA-udstilling vakte mediernes inter-
esse. Sidstnævnte fik bl.a. en meget flot billedserie i DSB-publika-
tionen Ud & Se. 

I alt 830 presseklip omtalte ARKEN i 2009. Presseomtalen har en 
annonceværdi på ca. 15,7 mio. kr. 

KINAMANI. Museumsdirektør Christian Gether introducerede 
Grevinde Alexandra af Frederiksborg til udstillingen.
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KLUB ARKEN er ARKENs loyalitetsklub. Medlemmerne er museets 
private ambassadører og faste kundegrundlag. Ved årets udgang var 
der 5206 medlemskaber i klubben. Lidt over halvdelen af disse er 
parmedlemskaber, hvilket betyder, at ARKEN gennem klubben er 
i kontakt med et stort antal enkeltpersoner, som er særligt inter-
esseret i kunsten.

KLUB ARKEN fungerer som en konkret udfoldelse af ARKENs 
profil: Den sætter tanker i gang ved at komme medlemmerne i 
møde og sætte formidling af og refleksion over kunst højt. Samti-
dig er klubben et markedsførings- og indtjeningsværktøj, der skal 
skaffe flere gæster til ARKEN og få et stadigt højere medlemstal, 
som bruger flere penge på museet. ARKEN ser ikke denne dob-
belthed som modstridende, men betragter det ene formål som en 
forudsætning for det andet. KLUB ARKEN er særligt rettet mod 
kunst- og kulturinteresserede brugere, dvs. nuværende og poten-
tielle gæster, som museet ved sætter pris på netop formidlingen af 
og refleksionen over kunsten.

På trods af den generelle økonomiske recession har KLUB ARKEN 
næsten formået at fastholde medlemsantallet. Der var ikke mange 
indmeldelser i 2009, men til gengæld en høj gentegningsprocent. 

Med henblik på udvikling af KLUB ARKEN blev der i foråret 2009 
gennemført en brugerundersøgelse. Et spørgeskema blev sendt ud 
med klubbens halvmånedlige nyhedsbrev i februar. Af de 1032, der 
åbnede mailen, gennemførte 350 hele undersøgelsen. Konklusio-
nen på undersøgelsen viser, at respondenterne repræsenterer den 
samlede medlemsgruppe godt med en overvægt af midaldrende 
kvinder, som bor på Vestegnen og har været medlem i flere år. Øget 
brugerinvolvering synes ikke at være et ønske blandt flertallet. De 
påskønner traditionel envejskommunikation som udstillingskatalo-
ger og inspektørforedrag og vil helst holde sig i baggrunden, så 
eksperterne kan komme til orde.

Generelt var respondenterne meget tilfredse med museet og 
medlemsfordelene, og næsten alle regnede med at gentegne 
medlemskabet, når det udløber. Det var især vigtigt for dem at 
have gratis adgang, blive inviteret med til arrangementer og at 
modtage KLUB ARKEN Magasinet og kataloget. Undersøgelsen har 
givet idéer til udvikling af klubben og evt. nye medlemsfordele. Men 
samtidig er klubben blevet bekræftet i, at den giver ældre, velud-
dannede museumsgæster, som vil spare penge og blive klogere på 
kunsten, præcis hvad de vil have.

KLUB ARKEN Magasin nr. 23 KLUB ARKEN Magasin nr. 24 KLUB ARKEN Magasin nr. 25 



KLUB ARKEN

I juni 2009 blev der ansat en marketingkoordinator i kommunika-
tionsafdelingen, som bl.a. varetager udvikling af KLUB ARKEN.  

I efteråret 2009 lancerede klubben månedlige særtilbud for 
medlemmerne. Siden ARKEN CAFÉ blev insourcet i september 
2009, har det været muligt at tilbyde klubmedlemmer en række 
medlemsfordele. hver måned har ARKEN ShOP og ARKEN CAFÉ 
et særtilbud for medlemmerne, som annonceres på flere platforme: 
på museet, i nyhedsbrev og på hjemmesiden. 

I 2010 vil KLUB ARKEN gerne lave flere mindre arrangementer og 
udflugter, som der har været rigtig god erfaring med i 2009. F.eks. 
klubbens sommeraften på havnen som kombinerede foredrag med 
middag. Alle udflugter af denne slags var fuldt bookede. 

Samtidig er det også muligt at inddrage caféen til arrangementer af 
kulinarisk art på museet.

De mindre og mere uformelle rammer fordrer dialog og giver en 
mere personlig kontakt med medlemmerne, som de sætter stor 
pris på. 

KLUB ARKEN udsender månedligt to nyhedsbreve til sine med-
lemmer. Der er en stigning i tilmelding af nyhedsbreve, og i 2010 er 
målet, at alle medlemmer, som har e-mail, er tilmeldt. Nyhedsbre-
vene bliver benyttet som både informations- og markedsførings-
kanal.

Der blev i 2009 afholdt 10 særlige KLUB ARKEN-arrangementer. 
Dertil kommer udstillingsferniseringerne og åbning af de nye ud-
bygninger, hvor klubbens medlemmer også blev inviteret. 
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Ud at se. KLUB ARKENs tur til Trapholt, Kolding, november 2009
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ARKENs koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet KoncertArt. Sammen med museet tilrettelægger KoncertArt et koncertprogram, 
der dækker klassisk musik, jazz og rytmisk musik. Grundlæggende for koncerterne på ARKEN er, at de, uanset genre, kvalitetsmæssigt skal 
være på samme høje niveau som museets udstillinger. Der skal være overensstemmelse mellem de oplevelser, som gæsten har mulighed 
for at få på museet.

Siden efteråret 2008 har Siemens været sponsor for de rytmiske koncerter på ARKEN. Samarbejdet har bl.a. gjort det muligt at afholde 
koncerterne på forskellige dage og tidspunkter. I 2009 blev der afholdt seks koncerter på museet på henholdsvis en lørdag, to onsdage 
og tre søndage.

Belægningsprocenten på koncerterne lå i 2009 på 99,8 pct. mod 82,8 pct. i 2008.

Nettoudgiften til koncerterne lå på ca. 0,2 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2008.

ARKEN har et meget fint samarbejde med både Siemens og KoncertArt.
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Der blev i 2009 afholdt i alt 49 kommercielle arrangementer på ARKEN. Dette er næsten en halvering i forhold til de senere år. Faldet i 
omsætningen skal primært ses i lyset af, at museets ombygning i væsentlig grad vanskeliggjorde afholdelse af arrangementer i årets første 
otte måneder, samt at den generelle økonomiske krise også har påvirket ARKEN.

På trods af et positivt bruttoresultat og stort mådehold med udgifterne lykkedes det ikke at generere et overskud for de kommercielle 
aktiviteter i 2009. Dette er ikke tilfredsstillende. Der blev straks efter udbygningens færdiggørelse i september iværksat en udvidet salgsind-
sats af de nye lokaliteter, hvis resultat dog først forventes at blive høstet fra og med 2010.

Museets særudstillinger er ofte en afgørende faktor, når virksomheder vælger stedet for deres arrangementer. Således tiltrak udstillingen 
MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – Impressionister og postimpressionister fra Israel Museum, Jerusalem, en del virksomheder, 
og der blev holdt særåbent uden for museets åbningstid.
 
ARKENs beslutning om at insource café- og cateringdriften blev særdeles godt modtaget af alle kommercielle kunder. Løftet i kvalitet i 
forhold til pris sammenlagt med et tættere samarbejde internt har gjort ARKEN mere konkurrencedygtig på et vigende marked.

ARKENs udvalg af sale og rum, der kan benyttes til udlejning, blev ultimo 2009 udvidet til i alt syv. Dette giver mulighed for, at museet kan 
danne rammen om fantastiske arrangementer med større volumen, af højere kvalitet og med større variationsmuligheder.

Middag i inspirerende omgivelser. Den store Foyer kan også bruges til arrangementer. her er der 
dækket op med Anselm Reyles dragende værk i baggrunden.
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Ved udgangen af 2009 var der 37 medlemmer af ERhVERVSKLUB ARKEN. Det var en lille tilbagegang fra året før, men rigtig fint set i 
lyset af virksomhedernes generelle økonomiske situation og voksende mådehold.

Af de 37 medlemmer har 15 virksomheder været medlemmer i fem år eller mere. Denne loyalitet og dette engagement er ARKEN rigtig 
glad for – et langvarigt og gensidigt forpligtende samarbejde med erhvervslivet er af stor betydning for museet.  

Museet værdsætter samarbejdet med erhvervsklubbens medlemmer og ser det som et væsentligt element i museets mål om at bygge bro 
mellem kunsten og erhvervslivet. 

Klubbens mødelokale var i en periode lukket på grund af støj i forbindelse med udbygningen af museet. I stedet fik medlemmerne tilbudt 
at bruge det nye mødelokale P1, hvilket mange af medlemmerne tog godt imod. 

Blandt de faste arrangementer afholdt erhvervsklubben i 2009 tre forpremiere-aftener i forbindelse med åbningerne af de store særud-
stillinger. herudover afholdt klubben et netværksarrangement med Chris MacDonald. Endelig holdt Weekendavisens chefredaktør Anne 
Knudsen et provokerende og inspirerende indlæg ved klubbens årlige middag.

Det store antal deltagere til arrangementerne samt et øget brug af klubbens fribilletter viser, at ERhVERVSKLUB ARKENs medlemmer 
værdsætter disse tilbud. Netværksarrangementet med Chris MacDonald i efteråret havde det største deltagerantal nogensinde. 

ARKEN ser frem til også i 2010 at tilbyde klubbens medlemmer en række spændende aktiviteter.
 

Mødelokale med udsigt. Med en imponerende udsigt til Køge Bugt og i forlængelse af caféen hænger 
mødelokalet som en redningsbåd på siden af museet.
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I 2009 gennemgik ARKENs shop og billet en større forandring. 
Året startede i ”gamle” omgivelser i Foyeren, men i takt med 
at udbygningen skred frem, flyttede shoppen ved sommerens 
begyndelse til et midlertidigt opholdssted i det daværende 
Børnerum. Shoppens udformning i disse omgivelser var præget 
af en blanding af nyt og gammelt inventar, men uden dog at gå 
på kompromis med æstetikken og stadig med fokus på design-
varer, kunstbøger og grafik.

I september 2009 kunne shoppen efter en relativt stille som-
mer endelig rykke til de nye flotte omgivelser i ARKENs nye 
indgangsparti. Et område med masser af lys, højt til loftet, stort 
vinduesparti og moderne arkitektur. Det såkaldte GRID-system 
fra Montana - stillet til rådighed i 2008 - fulgte med, men nyind-
køb af podier, helt nye diskområder, opsætning af litografivæg og 
forbedringer af eksisterende inventar skabte markante fornyelser 
og gav mulighed for nye, spændende og udfordrende indret-
ningsmuligheder. Resultatet er nu et lyst og venligt, åbent og 

tilgængeligt indgangsparti med en indbydende, moderne og ele-
gant shop.

Modernitet, kvalitet og design er stadig nøgleordene i shoppens 
sortiment, der konstant er i forandring og udvikling, og som i høj 
grad repræsenterer både internationale og nationale unikke og 
særlige produkter, der ikke findes mange andre steder. Samtidig 
er der stor fokus på opsætning og bedst mulig præsentation af 
hver enkelt vare og på, at den visuelle æstetik harmonerer med 
ARKENs generelle udtryk.

Shoppen havde i 2009 en omsætning på 3 mio. kr. Som følge af 
de store omlægninger af shoppen i 2009, der var dyre at fore-
tage, blev shoppens resultat derfor negativt i 2009.

Med større og mere indgående kendskab til de muligheder det 
nye indgangsparti indeholder, vil arbejdet med at udvikle ARKEN 
ShOP fortsætte i 2010.

Nydesignet og nyindrettet. ARKENs nye store indgangs-
parti har givet ekstra plads til museumsshoppen.
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Cafébesøget er en vigtig del af museumsoplevelsen for flere og 
flere af ARKENs gæster. helhedsoplevelsen betyder meget for mu-
seumsgæsterne i dag, om end de naturligvis kommer til museet 
med det primære formål at opleve kunsten. Kvalitet og service i 
ARKEN CAFÉ skal naturligvis være på højde med de standarder, 
som museet ellers sætter. 

Siden ARKENs åbning i 1996 har caféen været bortforpagtet, men 
i sommeren 2009 blev cafédriften insourcet i museets øvrige drift, 
således at ARKEN nu selv driver caféen. 

ARKEN har oplevet, at insourcing af cafédriften har givet en helt 
anden kvalitet i både mad og service og større tilfredshed hos 
caféens gæster. Den nye køkkenchef og caféens personale er ble-
vet godt integreret i ARKENs organisation, og der arbejdes nu i 
hele organisationen efter fælles mål og værdier. Både køkkenchefen 
og personalet i caféen har gjort en fantastisk indsats for at løfte 
caféniveauet til glæde for museets og caféens gæster.   

Caféen omfatter også catering til de mange arrangementer, som 
privatkunder, virksomheder og offentlige institutioner og myndig-
heder henlægger til ARKEN. Det er afgørende for ARKEN, at caféen 
opleves som et tilbud af en kvalitet, der er på linie med museets 
andre aktiviteter. 

Kulinariske fristelser. ARKEN CAFÉ serverer hver onsdag en sær-
lig aftenmenu, der er inspireret af årstiden og museets udstillinger.
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De seneste års udvidelser af museet har betydet et højere aktivi-
tetsniveau og dermed også et større personalebehov. ARKEN er 
dog samtidig meget opmærksom på at udnytte sine ressourcer 
på den mest optimale måde. Medarbejderstaben på områder som 
shop og billet, vagter, omvisere og udstillingsassistenter tilpasses 
således museets aktuelle behov. Derudover blev ARKEN UNDER-
VISNING i 2009 en del af Kunstafdelingen mhp. at skabe syner-
gieffekt mellem de to afdelinger, og enkelte medarbejdere fik af 
optimeringshensyn nye udfordringer i andre afdelinger.

I 2009 havde ARKEN otte ansættelser i løntilskud, jobprøvning og 
fleksjob. Museet tager ligeledes mange praktikanter ind årligt - både 
folkeskole- og universitetspraktikanter. ARKEN søger desuden at 
få finansieret (projekt)ansættelser via fondsmidler og havde ved 
årsskiftet 2009/2010 tre medarbejdere på sådanne kontrakter. 
Denne mulighed for at ansætte ekstra ressourcer i kortere eller 
længere perioder er vigtig for ARKEN – at museet samtidig bi-
drager til at få gode medarbejdere tilbage eller videre på arbejds-
markedet er kun en yderligere tilfredsstillelse. 

ARKEN har ikke tidligere haft en personaleafdeling, hvorfor per-
sonaleansvaret har ligget hos vicedirektøren. Medarbejderstaben er 
vokset stødt og har nu et sådant omfang, at ledelsen har vurderet, 
at der er behov for at ansætte en decideret hR-medarbejder. Der 
arbejdes på en løsning på hR-bemandingen i løbet af 2010. 

ARKEN har stort fokus på tværgående samarbejde mellem afde-
lingerne herunder effektiv brug af de eksisterende ressourcer på 
museet og udnyttelse af den enkelte medarbejders potentiale. I 
2009 fordrede især UTOPIA-projektet tværgående samarbejde ud 
over det sædvanlige. her arbejdede kunstafdelingen og det særlige 
UTOPIA-team ud over selve udstillingsopsætningerne bl.a. sam-
men med undervisningsafdelingen om Kickstart-forløb for skoler 
og med kommunikationsafdelingen om UTOPIA Talks, og det hele 
blev bundet sammen ved hjælp af arrangements-, drifts- og IT-
afdelingerne. 

Brugen af ARKENs intranet ARKShARE steg betydeligt i 2009. 
Stadig flere informationer til museets medarbejdere lægges ud på 
intranettet, hvilket har været med til at styrke videndelingen og 
samarbejdet på museet samt strukturere visse arbejdsgange.

Museets årlige strategidag blev afholdt i marts, og dens hovedem-
ner var værdier for arbejdet på ARKEN, tværgående samarbejde i 
dagligdagen og mødet med gæsterne. Alle medarbejdere deltog i 
strategidagen, der blev afholdt i Tivoli. Ud over gruppearbejde af 
mere seriøs karakter bød dagen også på teambuildingaktivitet og 
socialt samvær ved den afsluttende middag. Resultaterne af strate-
gidagen blev efterfølgende behandlet i flere mindre arbejdsgrup-
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per, der sørgede for at følge op på forskellige forslag og imple-
mentere initiativer. Dette arbejde mundede bl.a. ud i konstruktive 
tiltag som en introduktionsdag for nye medarbejdere, kursusdage 
for frontpersonalet, en ”ARKEN ven”-ordning, bedre udnyttelse 
af intranettet ARKShAREs videndelingpotentiale, opstramning af 
mødekultur samt spilleregler for tværgående arbejde.

Alle museets afdelinger var i foråret med til at udforme et strate-
gidokument for 2010-2015, hvis indhold og mål udstikker ret-
ningslinier for de kommende år bl.a. for museets kommunikation, 
undervisning, organisation og drift samt kommercielle aktiviteter. I 
strategidokumentet blev hver enkelt afdelings målsætninger afkla-
ret, og kompetencefokus blev skærpet. I arbejdet hermed blev 
afdelingerne ligeledes tvunget til at forholde sig helt konkret til 
egen afdelings eksistensberettigelse i forhold til ARKENs vision, 
idet det er hensigten, at alle afdelinger skal bidrage til, at museet 
nærmer sig visionen og arbejder efter fælles mål og værdier. Afde-
lingernes mål spiller nu optimalt op mod visionen og den over-
ordnede strategi, og dermed kan ARKEN forbedre mødet mellem 
kunsten og museets gæster. 



ORGANISATION OG PERSONALE

41

DIREKTØR

VICEDIREKTØR

IT

IT-chef
IT-assistent
IT-elev

DIREKTIONS-
SEKRETARIAT

Direktions-
sekretærer
Receptionist

DRIFT

Driftsleder
Driftsassistenter
Skiftehold
Rengøring

VAGT

Vagtmester
Vagtkorps

ØKONOMI & PERSONALE

Økonomichef
Regnskabs- og budgetansvarlig
Regnskabs- og personale-
assistenter
Administrativ koordinator

ERHVERV

Arrangementskoordinatorer
Erhvervs- og sponsorkonsulent
Teknikere

CAFÉ

Café & køkkenchef
Souschef, café
Souschef, køkken
Smørrebrødsjomfru
Tjenere

BUTIK & BILLET

Butiksledere
Butiks- og billetpersonale

KOMMUNIKATION

Kommunikationschef
Kommunikationsmedarbejder
Kommunikationsassistent
Marketingkoordinator
KLUB ARKEN-assistent
Administrativ assistent

KUNST

Overinspektør
Museumsinspektører
Sekretær
Bibliotekar
Udstillingsassistenter
Udstillingsdesigner
Projektassistenter
Post.doc.

UNDERVISNING

Leder
Undervisnings- og 
udviklingsansvarlig
Kunstformidler
Museumsformidler
Booker
Omvisere

DRIFT & SIKKERHED

Sikrings- og bygningschef
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ARKEN arbejdede i 2009 målrettet og succesfuldt med sin sponsor- 
og fondsstrategi. Museet lægger i sine sponsorpartnerskaber vægt 
på værdimatch og gensidig synergi. ARKEN er en attraktiv samar-
bejdspartner for virksomheder, privatpersoner og fonde. Museet er 
en vigtig kommunikationsplatform og kan tilbyde en bred vifte af 
hospitality muligheder til gavn for sine samarbejdspartnere.

SPONSORER
Deloitte og ARKEN har samarbejdet siden 2000, og Deloitte var 
også i 2009 hovedsponsor for ARKEN. Deloitte støtter kulturelle 
aktiviteter, idet de ønsker at støtte innovation og kreativitet i sam-
fundet. Innovation indgår som en væsentlig del af Deloittes forret-
ning – som en forudsætning for hele tiden at kunne levere ydelser 
af højeste kvalitet.

Pioneer og ARKEN indgik i 2008 et toårigt sponsorpartnerskab 
ud fra et værdimatch om kvalitet og oplevelser i farver og bille-
der. ARKEN kan via dette partnerskab præsentere sine gæster for 
skærmløsninger, der styrker museets fokusområder som f.eks. vis-
ning af videoværker.

Siemens indgik i 2008 i et treårigt koncertsponsorat af ARKENs 
koncertvirksomhed. Både Siemens og ARKEN har fokus på forsk-
ning, læring og teknologi dog med hver sit udgangspunkt. Siemens 
samarbejder med ARKEN om koncerter af høj standard i overens-
stemmelse med museets værdier om høj kvalitet på alle områder.

KLS Grafisk hus A/S og ARKEN samarbejdede i 2009 i et spon-
sorpartnerskab med udgangspunkt i en fælles interesse for at opnå 
det ypperste resultat og kvalitet i trykudgivelser, herunder kunst-
kataloger og plakater i forbindelse med ARKENs udstillinger.

Botium A/S indgik i 2009 i et sponsorpartnerskab med ARKEN i 
forbindelse med opsætningen af hOWE-møbler på museet.

ENKELTPERSONER, FIRMAER
Den danske kunstner Morten Buch og Galleri Susanne Ottesen do-
nerede værket Maleri (2009) af Morten Buch til ARKENs samling.

Apple og Atea er afgørende samarbejdspartnere i udviklingen af 
den digitale læring og formidling på ARKEN.

Av form har ydet støtte i form af materialer til workshops og Bør-
nesøndage.

TRYG på Stranden, et non-kommercielt samarbejde mellem Tryg-
Fonden og Dansk Svømmeunion, bevilgede livreddere til den årlige 
Sanddag.
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TrygFonden sponsorerede i 2009 en hjertestarter til museet samt 
kursus til dele af personalet. ARKEN er glad for dette samarbejde 
og for at kunne yde gæsterne en ekstra tryghed, når de besøger 
museet.

FONDE
ANNIE & OTTO JOhS. DETLEFS’ FONDE OJD
I 2009 indviedes ARKENs nye udbygninger i form af ARKEN KREA-
TIV, DETLEFS∙SALEN, nyt indgangsparti samt nyindretning af AR-
KENs Foyer. Alt dette var muligt takket være en generøs donation 
på 52 mio. kr. fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD.

Annie og Otto Johs. Detlefs lægger stor vægt på, at de penge, de 
giver, skal vække glæde. I forbindelse med ARKENs udbygning har 
ægteparret således både tænkt på at forbedre oplevelsen for AR-
KENs store publikum og forholdene for ARKENs personale, som 
med stor glæde har taget de nye lokaler i brug.

Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond donerede i 2009 
ARKENs kunstpris og ARKENs rejselegat.

NORDEA-FONDEN
Nordea-fonden støtter ARKENs UTOPIA-projekt i en treårig 
periode (2009-2011) og har dermed muliggjort UTOPIA-udstil-
lingsrækken og de relaterede tiltag inden for forskning, formidling 
og outreach. herudover støtter Nordea-fonden på afgørende vis 
ARKENs store internationale særudstillinger i perioden 2008-2010.

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål og støtter 
aktiviteter, der fremmer det gode liv i det danske samfund. Fonden 
har fokus på områderne kunst og kultur, natur, sundhed og ernæring, 
idræt og motion, uddannelse, forskning og innovation. Fonden vægter 
aktiviteter, der er involverende, opbyggende og motiverende.

ØVRIGE FONDE
Knud højgaards Fond ydede afgørende støtte til realiseringen af 
ARKENs store forårsudstilling MONET, RENOIR, VAN GOGh, 
GAUGUIN - Impressionister og postimpressionister fra Israel Mu-
seum, Jerusalem.

Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond ydede støtte 
til kataloget til udstillingen MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAU-
GUIN - Impressionister og postimpressionister fra Israel Museum, 
Jerusalem.

Gangstedfonden ydede støtte til kataloget til udstillingen MONET, 
RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN - Impressionister og postim-
pressionister fra Israel Museum, Jerusalem.
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Beckett-Fonden ydede afgørende støtte til udstillingen OLUF 
hØST - mellem himmel og jord.

Oticon Fonden ydede afgørende støtte til ARKEN Bulletin vol. 4.

Statens Kunstfond donerede værket Vandfalds serien Edition 1/3 
(1996) af Olafur Eliasson.

Ny Carlsbergfondet donerede værket Twinkler (2008) af Ruth Cam-
pau.

Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond ydede støtte til erhvervelsen af vær-
ket Malerier (2009) af Morten Buch.

Bikubenfonden ydede afgørende støtte til realiseringen af ARKEN 
BGK.

Egmont Fonden gav tilsagn om at støtte arbejdet med realiseringen 
af Familiesøndage hver søndag gennem projektet Kreativ Kickstart 
i perioden 2010-2012. 

OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD
Kunstrådet ydede afgørende støtte i forbindelse med realiseringen 
af ARKEN BGK.

Kulturministeriets forskningspulje bevilgede midler til en etårig an-
sættelse af en post.doc.-forsker i forbindelse med projektet Utopia 
genbesøgt – utopiens status i samtidskunsten.

Kulturarvsstyrelsen ydede afgørende støtte til projektet ARKEN 
Museumssatellit, der indebærer fast fremvisning af nyproducerede 
portrætfilm om væsentlige internationale samtidskunstnere.

Kulturarvsstyrelsen bevilgede midler til forundersøgelse og rapport 
under overskriften Udvikling og drift af fremtidens kunstmuseum.

Kulturarvsstyrelsen bevilgede midler til en studietur til Finland for 
ARKEN UNDERVISNING med fokus på museet som læringszone.

Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Solrød, hvidovre, høje-Taastrup, Al-
bertslund og Brøndby Kommuner har bidraget til realiseringen af 
Sanddagen på Ishøj Strand.

ARKEN UNDERVISNING har et godt samarbejde med Ishøj Kom-
mune, som bl.a. støttede sommerferieworkshops på ARKEN. 

Ishøj Kommune bevilgede i 2009 en generøs støtte til ARKENs 
driftsudgifter.
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I alt besøgte 145.159 gæster ARKEN i 2009. Der var budgetteret med et besøgstal på 175.000 gæster. Årets besøgstal er skuffende, men 
ARKEN er, som den øvrige del af samfundet, ikke gået ram forbi finanskrisen, hvilket bl.a. kan aflæses i de lavere besøgstal.  

Derudover var ARKEN især i sommerperioden 2009 lokalemæssigt indskrænket som følge af færdiggørelse af de nye udbygninger. Dette 
betød et ekstraordinært lavt besøgstal i sommerperioden.

Årets første udstilling MONET, RENOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – Impressionister og postimpressionister fra Israel Museum, Jerusalem, 
blev en pæn publikumsmæssig succes med i alt 86.514 gæster. Også efterårets udstilling af maleren Oluf høst var godt besøgt i perioden 
fra 26. september til 31. december med i alt 36.680 gæster. Oluf høst-udstillingen fortsætter til og med 5. april 2010.
 
Især det modne publikum syntes godt om ARKENs udstillinger i 2009. Således var 36.145 eller ca. 25 pct. af ARKENs gæster i 2009 pen-
sionister. Normalt ligger pensionistprocenten på ca. 10 – 15 pct. af det samlede besøgstal. 
   
Formidling af kunst til børn og unge er et afgørende punkt i ARKENs virke. Museet sætter derfor stor pris på, at mange børn besøgte 
museet i 2009 som led i undervisningen i billedkunst i folkeskolen og på det almene gymnasium og hF. I alt besøgte 14.939 børn museet 
i 2009 svarende til 10,3 pct. af det samlede besøgstal. 

Fra 1. januar 2006 har ARKEN som øvrige statsanerkendte museer givet fri entré til alle børn og unge op til 18 år og ikke kun som hidtil til 
grupper af børn og unge fra uddannelsesinstitutioner. Andelen af ”frie” børn, som besøgte ARKEN i 2009, var i alt på 7.382 børn svarende 
til 5,1 pct. af det samlede besøgstal. Staten ydede kompensation for de mistede entréindtægter fra denne gruppe.

Årets gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst blev i 2009 på i alt 49,49 kr. mod budgetteret 52,50 kr. og mod 52,10 kr. i 2008.
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 Voksne
 KLUB ARKEN
 Børn op til 18 år
 Pensionister
 Studerende
 Skole / Gymnasieelever
 Arrangementer

 I alt

2007

58.968
6.055

12.229
13.486
4.622

11.657
9.055

116.072

2005

71.753
15.547
5.470

24.826
6.110

14.821
12.719

151.246

2006

45.752
8.634
4.976

10.888
3.715
8.554

12.484

95.003

2008

94.628
10.882
11.719
51.076
6.752

13.194
13.389

201.640

2009

69.699
10.072
7.382

36.145
4.011
7.557

10.293

145.159
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ARKEN havde i 2009 et ordinært driftsoverskud på ca. 130.000 
kr., hvilket er i overensstemmelse med det budgetterede. Årets 
ordinære lille overskud er opnået på trods af, at især finanskrisen 
betød en væsentlig reduktion i ARKENs samlede egenindtægter 
med ca. 3,5-4 mio. kr. i forhold til sidste år og budget. Nedgangen 
i indtægterne hidrører både fra de besøgstalsrelaterede indtægter 
som entré, KLUB ARKEN, shop og café og fra de erhvervsrela-
terede indtægter som lokaleudlejning og ERhVERVSKLUB ARKEN. 
Derimod er det stort set lykkedes ARKEN i 2009 at opretholde 
det høje indtægtsniveau fra sponsorater og fondstilskud, hvilket er 
resultatet af en meget målrettet indsats mod at søge fonds- og 
sponsorstøtte til enkeltprojekter.  

Som følge af de lavere indtægter i 2009 måtte ARKEN på omkost-
ningssiden løbende tilpasse sig den nye økonomiske virkelighed for 
at få balance i den ordinære driftsøkonomi. Dette har bl.a. medført 
omlægning af udstillingsprogrammet, aktivitetsneddrosling inden for 
kunstindkøb, undervisning og koncerter samt væsentlige besparelser 
på kapacitetsomkostningerne. Totalt set er det lykkedes ARKEN i lø-
bet af 2009 at spare ca. 3,5-4 mio. kr., således at ARKENs ordinære 
resultat blev – som budgetteret – et lille overskud. 

ARKENs resultat i 2009 efter ekstraordinære poster udgør et un-
derskud på 1.869.372 kr. Årsagen til dette underskud skyldes alene 
det ekstraordinære forhold, at ARKEN i tidligere år for visse medar-
bejdergrupper havde foretaget en fejl i lønadministrationen. Denne 
fejladministration, som ARKEN selv opdagede i sommeren 2009, 
har i 2009 bevirket en samlet efterbetaling af løn og pension ved-
rørende tidligere år på i alt ca. 2 mio. kr.
 
ARKEN har i tidligere år oparbejdet en fornuftig egenkapital på ca. 
5 mio. kr. bl.a. til imødegåelse af ekstraordinære forhold. Et sådan ek-
straordinært forhold indtraf i 2009, og årets underskud finansiere-
des derfor via træk på ARKENs egenkapital. ARKENs egenkapital pr. 
31. december 2009 udgør herefter ca. 3 mio. kr. før kursregulering 
af renteswap, hvilket er tilfredsstillende.   

På trods af de store økonomiske udfordringer anvendte ARKEN 
også i 2009 midler til helt nødvendige investeringer i:

Renovering af 2 elevatorer
Udskiftning af lysdæmpersystem i Koncert- og konferencesalen
Renovering og investering i café- og køkkenområder ifm. med 
insourcing af cafédriften i eget regi

Som følge af kommunalreformen overtog ARKEN 1. januar 2007 
ejendommen, hvorfra museet drives. Ejendommen var en gave fra 
det tidligere Københavns Amt og havde en kostpris på 0 kr. 
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Samtidig overtog ARKEN også den igangsatte byggesag fra Køben-
havns Amt, og denne byggesag blev afleveret til ARKEN af hoveden-
treprenøren den 9. december 2007 som planlagt. De samlede byg-
geudgifter beløb sig som budgetteret til i alt ca. 38,3 mio. kr., hvoraf 
Københavns Amt betalte i alt 14,7 mio. kr. Det resterende beløb på 
23,6 mio. kr. skal ARKEN selv afskrive samt finansiere via optagelse 
af prioritetslån.

Fra og med 2008 og de kommende mange år vil ARKENs økonomi 
således årligt blive belastet med ekstra ca. 1,25 mio. kr. i renter og 
afskrivninger som følge af denne tilbygning. 

Dertil kommer, at ARKEN i forbindelse med overtagelsen af 
ejendommen pr. 1. januar 2007 også ”arvede” nogle store nyin-
vesterings- og renoveringsudgifter, som ikke var kendt på over-
dragelsestidspunktet. Det drejer sig om:

Konstruktionsfejl i ARKENs tag
Lovgivningsmæssig påtvungen omlægning af ARKENs el-instal-
lationstavler
Renovering af ARKENs solgardiner i caféområdet

Biaksen

1.
2.

3.

-
-
-
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Ad. 1. Der er konstateret konstruktionsfejl i en del af taget på 
ARKEN, hvilket ARKEN i sagens natur er uforskyldt i. Konstruk-
tionsfejlen bliver udbedret i 2009/2010, hvortil der bliver givet et 
særligt tilskud fra Kulturministeriet på 80 pct. af den samlede reno-
veringsudgift. ARKENs nettoudgift til denne renovering forventes 
at beløbe sig til ca. 2 mio. kr.

Ad. 2. I henhold til ny lovgivning skal ARKEN senest pr. 31. decem-
ber 2010 have gennemført en omlægning af ARKENs el-installa-
tionstavler fra hFI til hPFI. Denne omlægning vil blive gennemført i 
løbet af 2010 og forventes at beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr.

Ad. 3. ARKENs solgardiner i caféområdet fungerer ikke længere. 
Det er derfor nødvendigt i løbet af 2010 eller 2011 at etablere et 
nyt solgardinsystem i dette område. Udgiften til dette forventes at 
beløbe sig til i alt ca. 1,5 mio. kr.

For at kunne finansiere ovenstående ”arvede” investerings- og 
renoveringsudgifter har ARKEN i 2009 omprioriteret det gam-
le realkreditlån på ca. 21,7 mio. kr. med samtidig optagelse af et 
tillægslån på 6,0 mio. kr. Det nye lån på samlet 27,7 mio. kr. er et 
30årigt 6M CIBOR realkreditlån med en renteswap ovenpå. Ren-
teswappen oven på det nye realkreditlån betyder, at ARKEN har 
fået sikkerhed for en god lav rente på lang sigt. På trods af omlæg-
ning og optagelse af realkreditlån til en lavere rente end hidtil vil 
ARKENs økonomi fremover årligt blive belastet med yderligere ca. 
0,5 mio. kr. i renter og afskrivninger af disse investeringer.

ARKEN igangsatte i september 2008 et nyt byggeprojekt, der be-
stod af tre nye publikumsarealer. De nye udbygninger gav ARKEN 
et nyt indgangsparti, en ny skulptursal samt et nyt område til AR-
KEN UNDERVISNING. Disse byggerier blev som planlagt afsluttet 
ultimo august 2009 med indvielse primo september 2009.

De nye udbygninger er kun gjort mulige ved hjælp af en generøs 
donation af den samlede byggesum på ca. 52 mio. kr. fra Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD. Da hele byggesummen dækkes af 
donationen, vil der for disse udbygninger ikke fremover blive tale 
om øgede udgifter for ARKEN til afskrivninger og forrentning.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2009
Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2005 – 2009 fremgår af følgende tre figurer :
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Side 1

Side 1

HVORDAN ANVENDTE 
ARKEN MIDLERNE I 2009 
PÅ I ALT 58,8 MIO. KR.

Udstilling, samling og 
formidling 32% 
18,7 mio. kr.

Afskrivninger 2%  
1,3 mio. kr.

Renter 2% 
1,3 mio. kr.

Ekstraord. omk. 3% 

2,0 mio.. kr. 

Administration 14% 
8,2 mio. kr. 

Kommercielle 
omkostninger 12% 

7,1 mio. kr. 

. 

Ejendom 18% 
10,4 mio. kr.  

Kultur og Børn 6% 

3,6 mio. kr. 

Marketing, PR og
KLUB ARKEN 11% 

6,2 mio. kr. 

HVOR FIK ARKEN PENGENE 
FRA I 2009 I ALT 58,8 MIO. KR.

Renter 1% 
0,6 mio. kr.

Træk på egenkapitalen 
3% 

1,9 mio.
Kommercielle  

indtægter 12% 
7,3 mio. kr.

Entré og medlems-
indtægter 17% 

9,9 mio. kr.

. 

Andre tilskud 13% 

7,7 mio. kr.  Ishøj Kommune 1% 
0,5 mio. kr.

Finanslovens § 15-16 
53% 

30,9 mio. kr.
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ØKONOMISKE
NØGLETAL FOR PERIODEN 2005 – 2009

Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2005 – 2009 fremgår af følgende tre figurer :
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5 ÅRS INDTÆGTSFORDELING 5 ÅRS OMKOSTNINGSFORDELING

Museale

Kommercielle

Offentlige tilskud

Ekstraordinære omkostninger

Renter og afskrivninger

Administration

Ejendom

Kommercielle

Museale

I alt  
56,9

mio. kr.

I alt 
58,8

mio. kr.

I alt  
43,7

mio. kr.

I alt 
37,2

mio. kr.

I alt 
41,0 

mio. kr.

I alt 
58,8

mio. kr.

I alt 
58,7

mio. kr.

I alt  
43,6

mio. kr.

I alt  
35,7

mio. kr.

I alt 
40,8 

mio. kr

%

100

  80

  60

  40

  20

0

%

100

  80

  60

  40

  20

0
2006 2007 2008 20092005 2006 2007 2008 20092005

64%
73% 70%

51%
55%

16%

13%
13%

13%
13%

20%
14% 17%

36% 32%

53%
49% 47%

50% 49%

12%

11%
12%

11%
12%

17%
22%

21% 19% 18%

16% 16%
15% 15%

14%

2% 2% 5% 5%
4%
3%
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NØGLETAL FOR PERIODEN 2005 – 2009
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60
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30

20

10

 0

I alt
41,0
mio. kr.

I alt
37,2
mio. kr.

I alt
43,7
mio. kr.

I alt
58,8
mio. kr.

I alt
56,9
mio. kr.

Mio. kr.

Regnskabsår

2005 2006 2007 2008 2009

UDVIKLING I INDTÆGTERNE 2005-2009

Museale

Kommercielle

Offentlige tilskud

6,4 4,8

5,7 7,9 7,3

8,1
5,4

7,3

20,7
18,2

26,5 27,0
30,7 30,2 31,4



LEDELSESPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 for ARKEN Museum for Moderne Kunst.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 
årsrapporten giver et retvisende billede af ARKENs aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til Kulturarvsstyrelsens godkendelse.

Ishøj, den 16. marts 2010.
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REVISIONSPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 omfattende an-
vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven og regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette ansvar omfatter udformning, imple-
mentering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik 
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger 
afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse og 
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn 
er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 
samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 
regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke 
foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION
I forbindelse med den finansielle revision af ARKENs årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte om-
råder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i 
overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.

LEDELSENS ANSVAR
ARKENs ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved mu-
seets forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen 
om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. 
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REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE FORVALTNINGSREVISION
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. regnskabsbekendtgørelsen om revision og regnskab af statsanerkendte museer m.v., 
har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om ARKEN har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 
forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået ARKENs rapportering i årsregnskabet om resultater. Vort arbejde er udført med 
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, 
og at oplysningerne i rapporteringen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen om regn-
skab og revision af statsanerkendte museer m.v.

KONKLUSION
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 
2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet 
om resultater ikke er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte 
museer m.v.

København, den 16. marts 2010
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GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for regnskabsklasse B. 

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det funktionsop-
delte skema. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold 
til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde ARKEN, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som følge af en 
tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå ARKEN, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, 
der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller 
afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i ba-
lancen til kostpris, og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle 
instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender 
og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er 
klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsvær-
dien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indreg-
nes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det 
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er 
klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige 
transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede 
transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer 
som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne 
for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i 
dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN
INDTÆGTER 
Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og 
sponsorindtægter indtægtsføres i den periode, de vedrører. 

KLUB ARKEN-medlemskontingenter for 1-års medlemskaber ind-
tægtsføres i takt med, at de modtages. 

Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige indtægter ind-
tægtsføres i takt med den fysiske levering af ydelsen/varen.

UDSTILLINGS- OG ARRANGEMENTSOMKOSTNINGER
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af regnskabs-
årets udløb, hensættes der fuldt ud til nedtagningsomkostninger.

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige direkte 
omkostninger vedrørende de kommercielle områder.

FINANSIELLE POSTER
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, ren-
tedelen af gældsforpligtelser og prioritetsgæld mv. 

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedrørende 
fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men 
indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for deres afholdelse.  

SKAT 
ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget for at betale 
skat, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.
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PENGESTRØMSOPGØRELSEN
Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og 
finansiering samt ARKENs likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finan-
sielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af ARKENs indskudskapital, lang-
fristet lånekapital og omkostninger forbundet hermed samt renter.

Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.

BALANCEN
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af 
øremærkede tilskud og akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år). Inventar og 
driftsmidler afskrives over forventet brugstid (5-15 år). IT-udstyr 
afskrives over forventet brugstid (3 år).

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 50.000 kr. pr. enhed ud-
giftsføres i anskaffelsesåret. 

KUNSTVÆRKER 
Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller med tilskud fra 
sponsorer, er udgiftsført via nedskrivning til 0 kr. 

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, 
eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages 
nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige 
varer.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter 
anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forven-
tet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og om-
kostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nomi-

nel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forven-
tede tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter af-
holdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

EGENKAPITAL 
Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til besty-
relsesbeslutninger.  

HENSATTE FORPLIGTELSER
hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til be-
sluttede og offentliggjorte omstruktureringer samt nedtagningsom-
kostninger for ikke afsluttede udstillinger.

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

PRIORITETSGÆLD
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, 
svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte trans-
aktionsomkostninger. 

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter mod-
tagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Perio-
deafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Nettoomsætning
Stats– og kommunalt tilskud
Øvrige tilskud

Indtægter

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser
Udstillings- og arrangementsomkostninger

Bruttoresultat

Administrationsomkostninger
Salgsomkostninger
Andre driftsomkostninger

Driftsresultat

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

ÅRETS RESULTAT

Forslag til resultatdisponering:

henlagt til reserve for driftskapital
henlagt til reserve for overført overskud

I alt fordelt

2008
t.kr.

20.737
30.829
6.880

58.446

(2.900)
(24.483)

31.063

(24.710)
(4.698)

(741)

914

359
(1.197)

76

0
76

76

Budget
2009
t.kr.

19.448
31.878
8.757

60.083

(200)
(29.934)

29.949

(25.017)
(3.447)

(513)

972

264
(1.169)

67

0
67

67

2009
kr.

15.843.762
32.051.963
8.456.347

56.352.072

(90.000)
(28.673.578)

27.588.494

(24.994.745)
(3.168.773)

(566.616)

(1.141.640)

580.052
(1.307.784)

(1.869.372)

(1.500.000)
(369.372)

(1.869.372)

Note

1
2
3

 4
4,5

4,5,6

11
13
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AKTIVER

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler
Kunstværker
Bygninger under opførelse

Materielle anlægsaktiver i alt

ANLÆGSAKTIVER I ALT

Varebeholdninger

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

2008
t.kr.

23.117
2.416

0
0

25.533

25.533

922

324
11.062
2.795

14.181

14.778

29.881

55.414

2009
kr.

22.644.970
2.512.125

0
1.137.990

26.295.085

26.295.085

1.170.653

353.410
5.897.460
3.012.389

9.263.259

12.230.009

22.663.921

48.959.006

Note

7

8
9
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PASSIVER

Egenkapital
Indskudskapital
Reserve for driftskapital
Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

Disponeret egenkapital 
Overført under-/overskud

EGENKAPITAL I ALT 

hensatte forpligtelser 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

Prioritetsgæld

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

Kortfristet del af langfristet gæld
Omkostningskreditorer
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

PASSIVER I ALT

2008
t.kr.

300
4.500

0

4.800
273

5.073

1.212

1.212

21.647

21.647

530
12.067
2.673

12.212

27.482

49.129

55.414

2009
kr.

300.000
3.000.000

(1.812.468)

1.487.532
(96.372)

1.391.160

419.764

419.764

26.677.199

26.677.199

714.524
6.592.237
6.635.112
6.529.010

20.470.883

47.148.082

48.959.006

Note

10
11
12

13

14

15

15
16
17
18

Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2009 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på 
i alt ca. t.kr. 642 frem til 2014 (2008: t.kr. 585) 
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Indtægter ved museumsaktivitet
Offentlige og private tilskud
Udgifter ved museumsaktivitet
Administrations- og salgsudgifter m.v.

Driftsresultatets likviditetsvirkning

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

Driftskapitalens likviditetsvirkning

DRIFTSAKTIVITETENS LIKVIDITETSVIRKNING

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

2008
t.kr.

20.737
37.709

(24.483)
(28.396)

5.567

(174)
(1.102)

(537)
621

9.869

8.677

14.244

(2.900)
0

(1.084)
(5.747)

(9.731)

0
(504)

360
(1.197)

(1.341)

3.172

11.606

14.778

2009
kr.

15.843.762
40.508.310

(28.673.578)
(27.411.356)

267.138

(248.853)
664.661

(792.369)
787.007

(5.900.778)

(5.490.332)

(5.223.194)

(90.000)
(1.137.990)

(942.444)
358.975

(1.811.459)

6.000.000
(785.204)

580.052
(1.307.784)

4.487.064

(2.547.589)

14.777.598

12.230.009
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1. Nettoomsætning
Entré- og arrangementsindtægter
KLUB ARKEN-medlemskontingenter
Omsætning og forpagtningsafgift, café
Varesalg, Shop

2. Stats- og kommunaltilskud
Statstilskud
Statstilskud, kompensation for fri entré til børn og unge
Tilskud, Ishøj Kommune

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 i:
Udstillings- og arrangementsomkostninger, med
Administrationsomkostninger, med

2008
t.kr.

13.999
2.217

649
3.872

20.737

29.197
632

1.000

30.829

6.208
672

6.880

23.347
1.882

726

25.955

12.909
13.046

25.955

Budget
2009
t.kr.

12.937
2.018

543
3.950

19.448

30.728
650
500

31.878

7.867
890

8.757

23.655
2.026

943

26.624

14.630
11.994

26.624

2009
kr.

9.218.055
1.525.674
2.076.414
3.023.619

15.843.762

30.898.533
653.430
500.000

32.051.963

7.749.647
706.700

8.456.347

26.892.484
2.853.485

758.797

30.504.766

15.428.282
15.076.484

30.504.766

Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn til direktionen i 2009 udgør i alt kr. 3.094.330 mod budget 2009 på i alt t.kr. 3.120 
og t.kr 2.812 i 2008.

Der har i gennemsnit været ansat 71,1 medarbejdere i 2009 mod budget 2009 på 66,5 og 60,9 i 2008. 

De samlede lønomkostninger i 2009 er ekstraordinært påvirket af en efterbetaling af løn og pension vedrørende tidligere år på t.kr. 1.838. 



6060606060

NOTER

NOTER

60

5. Afskrivninger og nedskrivninger
Afskrivninger bygninger
Afskrivninger inventar og driftsmidler
Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

De samlede afskrivninger indgår i:
Administrationsomkostninger, med
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser, med

2008
t.kr.

473
1.280
2.900

4.653

1.753
2.900

4.653

Budget
2009
t.kr.

473
1.254

200

1.927

1.727
200

1.927

2009
kr.

472.591
846.187
90.000

1.408.778

1.318.778
90.000

1.408.778

Bygninger
under

opførelse
kr.

0
6.107.215

(4.969.225)
0

1.137.990

0
0
0

0

1.137.990

0

Grunde og
bygninger

kr.

23.629.535
47.996.676

(47.996.676)
0

23.629.535

(511.974)
(472.591)

0

(984.565)

22.644.970

23.117.561

Inventar og
driftsmidler

kr.

11.322.035
942.444

0
0

12.264.479

(8.906.167)
(846.187)

0

(9.752.354)

2.512.125

2.415.869

Kunstværker
kr.

23.010.166
90.000

0
0

23.100.166

(23.010.166)
(90.000)

0

(23.100.166)

0

0

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med kr. 6.106.487 mod budget 2009 på i alt t.kr. 6.762 og 
mod t.kr. 6.808 i 2008.

7. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2009
Tilgang
Modtaget offentligt tilskud til tilgang
Afgang

Kostpris 31.12.2009

Af- og nedskrivninger 01.01.2009
Årets afskrivninger
Årets tilbageførte afskrivninger på afgang

Af- og nedskrivninger 31.12.2009

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2009

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør: kr. 270.000.000
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8.  Andre tilgodehavender
Moms og afgifter
Tilgodehavende fondstilskud til bygninger
Tilgodehavende off. tilskud til bygninger under opførelse
Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb ect.
Andre tilgodehavender

Saldo 31.12.2009

9.  Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger

Saldo 31.12.2009

10.  Indskudskapital
Saldo 01.01.2009
Årets til- og afgang

Saldo 31.12.2009

11.  Reserve for driftskapital
Saldo 01.01.2009
Overført af årets resultat

Saldo 31.12.2009

12. Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter
Saldo pr. 01.01.2009
Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter

Saldo 31.12.2009

2008
t.kr.

0
8.433

0
2.275

354

11.062

2.149
646

2.795

300
0

300

4.500
0

4.500

0
0

0

2009
kr.

1.436.671
317.991

3.643.421
48.000

451.377

5.897.460

2.009.829
1.002.560

3.012.389

300.000
0

300.000

4.500.000
(1.500.000)

3.000.000

0
(1.812.468)

(1.812.468)
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13. Overført overskud 
Saldo pr. 01.01.2009
Overført af årets resultat

Saldo 31.12.2009

14. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2009
Tilgang
Afgang

Saldo 31.12.2009

Specifikation af hensatte forpligtelser:
hensættelse til nedtagning af udstillinger
hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver

Saldo 31.12.2009

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

Saldo 31.12.2009

Efter mere end 5 år forfalder

Kontant værdi af prioritetsgæld

16. Omkostningskreditorer
Kreditorer vedr. bygninger og bygninger under opførelse
Øvrige driftskreditorer

Saldo 31.12.2009

2008
t.kr.

197
76

273

2.803
1.212

(2.803)

1.212

587
625

1.212

530
21.647

22.177

19.235

22.202

6.662
5.405

12.067

2009
kr.

273.000
(369.372)

(96.372)

1.212.133
419.764

(1.212.133)

419.764

259.764
160.000

419.764

714.524
26.677.199

27.391.723

23.694.745

27.419.115

2.550.460
4.041.777

6.592.237
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17. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter
Andre skyldige omkostninger

Saldo 31.12.2009

18. Periodeafgrænsningsposter, gæld
Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.
Modtagne øvrige indtægter vedr. fremtidige år

Saldo 31.12.2009

2008
t.kr.

353
2.316

0
4

2.673

10.425
1.787

12.212

2009
kr.

2.046.166
2.776.478
1.812.468

0

6.635.112

6.459.100
69.910

6.529.010
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2009 was an eventful year at ARKEN. As part of the drive to im-
prove the physical framework of the cultural activities, in September 
2009 the museum’s new extension opened, offering visitors a dif-
ferent and more accommodating reception. The construction of the 
extension made a major impact on the year. The main event was 
definitely the opening at the start of September of the new en-
trance area, the DETLEFS∙hALL, and of ARKEN CREATIVE. 

It has only been possible to realise ARKEN’s dreams of new, larger, 
and improved areas for the public thanks to a very generous dona-
tion of DKK 52 million from the Annie & Otto Johs. Detlefs’ Founda-
tions OJD. Annie and Otto Johs. Detlefs eagerly involved themselves 
in the building project, and were of course present at the opening, 
Annie Detlefs saying as she cut the red ribbon to officially open the 
new premises, “The greatest gift you can give yourself is to give plea-
sure to others”. The extension comprises the DETLEFS∙hALL, 
named after the benefactors, which was created by covering over a 
previously open courtyard of sculptures. This hall, which is adorned 
with exciting contemporary art, has already functioned several 
times as a handsome setting for dinner parties, and it is ARKEN’s 
hope that it will be the ideal venue for many types of exhibitions 
and events. 

The entrance area is now spacious, light and open, and here the 
ARKEN ShOP displays its spectacular and exciting selection of 
designer products, books, and graphics. This area leads on to the 
foyer, where the shop used to be. The new and original buildings are 
linked by a fine wooden floor extending from the entrance area to 
the foyer, where there are various presentations of works from the 
ARKEN collection. The foyer is now organised as a large exhibition 
space with ample room for large works of contemporary art. how-
ever, this space can also be used for conferences, dinners etc. From 
the foyer, there is access to ARKEN CREATIVE, the new facilities for 
children and young people on a space which was formerly an open 
atrium.  ARKEN CREATIVE is used for teaching programmes, digital 
workshops, Family Sundays, etc.

2009 also saw large international exhibitions and the first of three 
UTOPIA exhibitions, made possible thanks to generous backing 
from the Nordea-foundation.

The year began with the large Impressionist exhibition MONET, RE-
NOIR, VAN GOGh, GAUGUIN – Impressionists and Post-Impres-
sionists from the Israel Museum, Jerusalem, which attracted 86,514 
visitors in just under 4½ months. This exhibition was achieved in ex-
cellent collaborative partnership with the Israel Museum, Jerusalem. 

This was followed by the first UTOPIA exhibition, for which a Chi-
nese group constructed a major work by Qiu Anxiong, Staring into 

Amnesia (2008), a huge original Chinese railway carriage from the 
1960s, which was mounted in the ARKEN Art Axis in two weeks. 

In 2009, the extensive funding donated by the Nordea-foundation 
really made itself felt, first in the form of the exhibition UTOPIA 1, 
which included a number of other activities such as lectures, UTO-
PIA Talks and UTOPIA Kickstart. UTOPIA Talks presented two invited 
speakers debating a topic with each other and with the audience.  
With UTOPIA Kickstart, ARKEN involved local schools in the art to 
be exhibited even before they arrived at the museum - and with 
great success. UTOPIA 2, featuring the German artist Katharina 
Grosse, opened late in the year, and simultaneously a large sculpture 
by the artist was erected at Amagertorv, Copenhagen. 

To strengthen the research dimension in the UTOPIA project, and 
in line with ARKEN’s general research ambitions, the museum is fun-
ding a post-doctoral scholar one year to research into the concept 
of utopia.

ARKEN is very grateful for the generous support of the Nordea-
foundation, without which the UTOPIA project could not have been 
realised. 

The summer exhibition of contemporary Chinese painting featured 
11 Chinese artists who together presented a powerful introduction 
to a colourful multifaceted pictorial universe. Several of the works 
were created especially for this exhibition. 

In the autumn, ARKEN opened its doors to a large exhibition of the 
Danish painter Oluf høst. The focus was on the metaphysical aspect 
of høst’s works - Oluf høst as Nordic romanticist – with many motifs 
from his native island of Bornholm. 

ARKEN’s art prize and travel grants were awarded in March. Olafur 
Eliasson was awarded the art prize of DKK 100,000, and Jesper Just 
and Lilibeth Cuenca were each awarded a travel grant of DKK 50,000. 
The prize and the travel grants were donated by Annie & Otto Johs. 
Detlefs’ Philanthropic Foundation.

In the spring, ARKEN received a visit from the Minister of Culture, 
Carina Christensen, for a meeting with the management which 
proved very positive and suggested interesting perspectives. 

ARKEN’s café had been franchised from the time of the museum’s 
opening in 1996, but in 2009 it was decided to insource the café. This 
has made possible a better integration of the café with the rest of 
the museum, and a higher standard of both food and service and of 
customer satisfaction.
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Interest in ARKEN’s general pictorial course in visual arts (ARKEN 
BGK) was as great in 2009 as in when it started 2008, with 33 young 
people applying for admission in 2009, of whom 14 were accepted. 
At the same time, closer links were formed with other general picto-
rial courses in order to strengthen the position of the course in its 
initial stages.  

Outreach to the local community is important for ARKEN. The mu-
seum is in close dialogue with the municipality of Ishøj concerning the 
development of the area around ARKEN. Other partners are Ishøj 
School of Music and Ishøj School of Pictorial Art, with which ARKEN 
EDUCATION continually develops new projects. 

Vol. 4 of the Bulletin, ARKEN’s research journal, was a special issue on 
the British artist Damien hirst. It appeared in November with con-
tributions from international authorities and from ARKEN’s director, 
Christian Gether, whose contribution was a substantial interview with 
and an article on Damien hirst.
 
Towards the end of the year, the museum’s collection was augmented 
by Olafur Eliasson’s The waterfall series (1996) donated to ARKEN by 
The Danish Arts Foundation despite fierce competition from other 
cultural institutions.  

The digital media are becoming a presence at museums all over 
the world. For ARKEN, the most recent innovation in this area is 
that both the museum and the UTOPIA project are on Facebook, 
there are videos from ARKEN exhibitions on YouTube, and mobile 
phones were used in connection with Katharina Grosse’s sculpture at 
Amagertorv. 

Throughout 2009, ARKEN has focussed specifically on research. 
This has been directed both towards the large international exhibi-
tions but also very much towards contemporary art and museology. 
Just before Christmas, ARKEN was given a grant from the heritage 
Agency of Denmark to launch an investigation with the title “The Art 
Museum of the Future”, which the museum is looking forward to 
initiating at the beginning of 2010. 

Despite the financial crisis, 2009 was all in all a good, exciting, and 
challenging year in which many of the museum’s dreams and projects 
were realised. ARKEN has been financially aware and responsible in 
its prioritizing of exhibitions, information, research, and the collection.  
During the year, ARKEN managed to raise just over DKK 8.5 million 
from various foundations.

In spite of the general financial situation, ARKEN succeeded in ob-
taining a prolongation of its sponsorship agreement with its main 
sponsor, Deloitte, for 2010. This company is one of ARKEN’s most 
important sponsors, so the museum looks forward to continued col-
laboration with pleasure and with great expectations. 

however, the number of visitors in 2009 fell below the usual level, 
and this necessitates even greater focus on ARKEN’s core activities. 
The management of a museum in a time of crisis must also involve 
weighing priorities and monitoring development. With this in mind, 
ARKEN very much looks forward to beginning the analysis of the 
art museum of the future and to attempting to ascertain a model to 
ensure its optimum development and running so that museums may 
be dynamic providers of cultural experiences and important players 
in the experience economy.
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 VISITORS
 
 Adults
 KLUB ARKEN
 Children up to 18 years
 Senior citizens
 Students
 Pupils
 Events

 Total

2007

58,968
6,055

12,229
13,486
4,622

11,657
9,055

116,072

2005

71,753
15,547
5,470

24,826
6,110

14,821
12,719

151,246

2006

45,752
8,634
4,976

10,888
3,715
8,554

12,484

95,003

2008

94,628
10,882
11,719
51,076
6,752

13,194
13,389

201,640

2009

69,699
10,072
7,382

36,145
4,011
7,557

10,293

145,159
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There are plans to accelerate and strengthen in 2010 the great deve-
lopment ARKEN has undergone over the last few years. The museum 
must challenge itself to think beyond its own framework and continu-
ally work to achieve an optimum position in the museum world of 
the future. The management of a museum in a time of crisis - and 
steering it out of the crisis - will be central for the development of 
the museum’s core services, also in 2010. 

2010 will be characterised by the project on the art museum of the 
future. In this year, the initial investigations will be undertaken and de-
bated. ARKEN is very much looking forward to beginning this work, 
and appreciates the heritage Agency of Denmark’s recognition of 
the importance and necessity of this project.

ARKEN’s høst exhibition continues till the beginning of April. The 
høst museum on Bornholm has made it possible to prolong this 
successful exhibition, which has been very positively received by the 
patrons of ARKEN. 

The year’s first big international exhibition is Miró – I Work Like A 
Gardener, focussing on the last 20 years of the life of the Spanish/
Catalan artist Joan Miró. The exhibition shows a large number of 
sculptures with related paintings and drawings.

This year’s summer exhibition, Director’s Choice, is a completely new 
concept. As one of only ten museums in the world, ARKEN was in-
vited to participate in the project by the Austrian Sammlung Essl. 
Like the other nine museum directors, Christian Gether was given a 
generous sum of money and a free hand to buy whatever art he liked, 
with the sole proviso that it must be young art. This resulted in an 
exhibition of 47 works, which will visit ARKEN this summer.

In the autumn, Danish art will return to the museum with the exhibi-
tion The Wild 80s, in which ARKEN will draw a portrait of the artists 
of the period and their milieu, presenting some of their most memo-
rable works and a variety of archive material.
 
UTOPIA will feature Katharina Grosse for most of 2010. In addition 
to the exhibition, there will be special focus on outreach activities, 
including lectures and other educational arrangements. In the spring, 
UTOPIA Talks will offer exciting debates on socially relevant topics, 
with such speakers as Emilia van hauen, henrik Jensen, and Kjeld 
Fredens. UTOPIA Kickstart will continue under Katharina Grosse’s 
UTOPIA exhibition.

ARKEN also anticipates considerable success for the first whole year 
of its own café. After a start-up phase of four months, it is expected 
that the café will attract a wide clientele, including customers who do 
not necessarily come to visit the museum. 

With its excellent new facilities and the greater capacity resulting 
from the extension, ARKEN anticipates increased commercial suc-
cess, even given the general financial situation and the lower level of 
personal spending characteristic of the present time.

Special effort will be made to market the museum’s events to mem-
bers of BUSINESS CLUB ARKEN, whose membership is also ex-
pected to grow because of the privileges it offers.
 
Activities for children and young people, including Family Sundays, 
digital workshops, courses etc, have now been brought together un-
der one roof in ARKEN CREATIVE. The museum expects increased 
use of the room especially in connection with Family Sundays (for-
merly called Children’s Sundays). From February, these arrangements 
will take place every Sunday and not just on the first Sunday of each 
month. 

Research will also be in focus at ARKEN in the coming year. The mu-
seum will publish a new issue of its research journal, ARKEN Bulletin, 
on utopias and the exhibition practice of contemporary art. One 
contributor to this will be the museum’s post-doctoral scholar who is 
researching into the status of utopias in contemporary art. 

ARKEN also aspires to being a frontrunner in the area of information 
dissemination and communication via digital media. In 2010, the mu-
seum will try to expand its usage of the digital media in general use in 
order to reach a larger, broader, and more international audience. At 
the same time, the museum will promote new digital media in com-
munication and education, to the extent that it is possible. 

2010 will be the first year for a long time without building in progress 
at the museum, and the consequent noise nuisance, reduction of ac-
tivities, and unforeseen problems are at last at an end. ARKEN there-
fore expects a good result this year, in so far as the financial situa-
tion permits. ARKEN is still very focused on its core activities and on 
adapting activities to the financial reality.

In 2010, the financial realities will leave their mark on ARKEN’s agen-
da. The museum will continue to monitor and adapt its activities so 
that action always matches the situation and the management of the 
museum remains sound. 
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DIRECTOR

DEPUTY 
DIRECTOR

IT

IT Manager
IT Assistant
IT Trainee

DIRECTORS’ 
SECRETARIES

Secretaries to 
the Management
Receptionist

Technical Supervisor
Technical Assistants
Task Force
Cleaning Staff

Senior Security Officer
Security Guards

ADMINISTRATION & 
FINANCE

Financial Manager
Financial Controller
Assistant Accountants
Administrative Coordinator

BUSINESS

Event Coordinators
Business Relationship Consultant
Technicians

CAFÉ

Chef and Café Manager
Deputy Chief, Café
Deputy Chief, Kitchen
Sandwich Maid
Waiters

SHOP & TICKET

Shop and Ticket Managers
Shop and Ticket Sales Staff

COMMUNICATION

Communications Manager
Communications Officer
Communications Assistant
Marketing Coordinator
CLUB ARKEN Assistant
Administrative Assistant

ART
Chief Curator
Curators
PA to the Curators
Assistant Curators
Librarian
Exhibition Designer
Project Assistants
Post.doc.

EDUCATION

Head of Education
Art Educators
Museum Educator
Booker
Guides

PRODUCTION & 
SECURITY

Head of Security, Safety 
and Technical dept.
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