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VISION OG MISSION

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

MISSION
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 oplysningsprojekt
over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af
tilværelsen, som findes i kunsten.
Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten,
der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til
alle dele af samfundet.

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. Museet 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.

Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk
og følelsesmæssig udfordring baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse.
ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt.
ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling
til gavn for landets borgere.

Dansere fra Den Kongelige Ballet ved åbningen
af INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
Hjemstedskommune: Ishøj
SE / CVR-nummer: 17 83 76 05
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Borgmester Ole Bjørstorp (fmd.) udpeget af Ishøj Kommune
Direktør 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
Forhenv. forbundsformand Hans Jensen udpeget af Landsorganisationen i Danmark
Rektor Ib Poulsen udpeget af Roskilde Universitet
PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET
Driftsmedarbejder Kim Jeilman
Sekretær i kunstafdelingen Irene G. Olsen
Bestyrelsen afholdt fire ordinære møder i 2012 og var på en studietur til Rom.
DIREKTION
Museumsdirektør Christian Gether
Vicedirektør Karen Haumann
REVISION
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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LEDELSESBERETNING
I 2012 blev ARKEN beriget med ni værker af den tyske
kunstner Anselm Reyle i en enestående donation fra
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD. Værkerne er
produceret specielt til DETLEFS∙SALEN, og kunstneren
har ned til mindste detalje skabt en installation, der vil
blive stående permanent som en stor æstetisk oplevelse og give et væsentligt perspektiv på den danske
og internationale samtidskunst i ARKENs samling. Museet fik derudover en meget generøs donation fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal til projektet KUNSTENS Ø, som er en
nydefinering af omgivelserne omkring ARKEN.
UDSTILLINGER
2012 blev på mange måder et anderledes år på ARKEN. Efter de senere års fornemme donationer af samtidskunst fik ARKEN mulighed for selv at lave en stor
satsning med indisk samtidskunst, som fyldte størstedelen af museet i knap 6 måneder. Udstillingen blev
til takket være en fantastisk donation fra Holck-Larsen
Fonden, som foruden kunsten også skabte mulighed
for at vise indisk mode og design samt generelt at
præsentere det moderne Indien for danskerne. Både i
forhold til markedsføring og events åbnede donationen
mulighed for tiltag ud over det sædvanlige.
Indien er i dag et af samtidskunstens mest levende og
innovative centre. Udstillingen INDIA : ART NOW viste
13 af de bedste indiske kunstnere og kunstnergrupper,
som er i konstant udveksling med det globale samfund. ARKENs første modeudstilling INDIA : FASHION
NOW præsenterede syv indiske modeskabere, som
alle har placeret sig centralt på den internationale
modescene. Udstillingerne var kulminationen på tre
års intenst arbejde under det store tværfaglige projekt
India Today – Copenhagen Tomorrow.
Ligeledes i 2012 viste ARKEN den hidtil største udstilling af H.M. Dronningens kunst. Med 135 værker produceret gennem 35 år understregede udstillingen
FARVENS SJÆL Dronningens store interesse og passion for farver.

Sommeren på ARKEN stod i Berlins tegn. Som ingen
anden storby har Berlin været scene for verdenshistoriske begivenheder, der alle har sat markante spor
i byen og formgivet den udadtil såvel som indadtil.
Udstillingen TREFFPUNKT : BERLIN præsenterede et
udsnit af dansk og international samtidskunst skabt
af en række kunstnere, som alle har en stærk tilknytning til Berlin.
FORSKNING OG FORMIDLING
I 2012 præsenterede ARKEN resultatet af det treårige
projekt om indisk kunst og mode, der omfattede både
kunsthistorisk og museologisk forskning. Som en del
af INDIA-projektet afholdt ARKEN en international
konference om migration og samtidskunst: INDIA!
ART ON THE MOVE – Migration & Contemporary Art.
Konferencen var udsolgt med 104 deltagere og præsenterede en fornem liste af internationale talere.
Et af ARKENs store indsatsområder er kunstfaglig og
pædagogisk funderet formidling og undervisning.
I 2012 satte ARKEN fokus på samarbejdet med skoler, børnehaver og ungdomsuddannelser gennem
forskellige pædagogiske udviklingsprojekter. De
nye samarbejdsrelationer, som er opstået med det
øgede fokus på længerevarende forløb, har styrket
museets kunstpædagogiske udvikling.
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) er for
unge talenter i alderen 15 – 25 år. BGK er ARKENs
bidrag til uddannelsessektoren i Danmark, da museet ønsker at løfte uddannelsesmæssige opgaver,
som ligger ud over grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Målet var i 2012 at øge synligheden
af BGK, bl.a. ved at arbejde målrettet med projekter
uden for museet.
I forlængelse af ARKENs mangeårige arbejde med digital formidling har museet fået støtte fra Kulturstyrelsen til at producere eksperimenterende formidling. I
2012 blev det til mobilapplikationer til Berlin-udstillingen
og til INDIA-udstillingerne.
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KOMMUNIKATION OG KOMMERCIELLE OMRÅDER
ARKEN intensiverede i 2012 tilstedeværelsen på de
sociale medier og udbyggede både ARKEN Channel,
der er museets videokanal på arken.dk, og introducerede digitale uddrag af særudstillingernes kataloger som et fast tilbud til hjemmesidens besøgende
fra ind- og udland. Tiltag som disse er med til at øge
kendskabet til ARKEN og museets mange forskningsbaserede artikler. På Facebook er interessen for ARKEN steget eksplosivt, og den daglige dialog med
museets brugere er en vigtig del af den samlede kommunikationsstrategi. Pressemødet i forbindelse med
FARVENS SJÆL blev det største i ARKENs historie med
et massivt opbud af danske og internationale medier,
som rapporterede live fra museet.
KLUB ARKEN er inde i en rivende udvikling og den
nye medlemstype 1+1, der blev lanceret i slutningen
af 2011, er nu en stor succes. Medlemskabet 1+1 indebærer, at medlemmet kan tage en valgfri gæst med
på ARKEN.
De kommercielle områder var i lighed med forrige år
under stort pres i lyset af den generelle afmatning.
Området er fortsat præget af forsigtighed, men bl.a.
som følge af den gennemførte omkostningstilpasning
til markedet er det samlede resultat for 2012 tilfredsstillende. Alle områderne bidrager fortsat positivt til
den samlede museumsøkonomi og til gæsternes oplevelse af museumsbesøget.
DONATIONER OG PRISER
Udover den fornemme Anselm Reyle-donation blev
ARKENs Damien Hirst-samling suppleret med endnu et
værk. Det store cirkelformede værk bærer titlen Beautiful Strummerville Spin, The Future is Unwritten Painting
og er doneret af The Merla Art Foundation, London.
ARKENs KUNSTPRIS på 100.000 kr. og ARKENs REJSELEGAT på to gange 50.000 kr. blev uddelt i marts.
Anselm Reyle tildeltes ARKENs KUNSTPRIS. De to rejselegater blev uddelt til henholdsvis den danske billedhugger Tove Storch og den danske kunstnerduo
AVPD, der består af Aslak Vibæk og Peter Døssing.

ARKENs samarbejde med Ishøj Kommune og Strandparken I/S var som altid godt og konstruktivt. Som
noget nyt tog samarbejdet i 2012 udgangspunkt i
museets stærke ønske om at etablere KUNSTENS Ø:
En nydefinering af området omkring museet og etableringen af en ø, hvorpå ARKEN skal ligge. Gennemførelse af dette fantastiske landskabsprojekt, som A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal har bevilget midler til, kan kun lade
sig gøre i kraft af både Strandparkens og Kommunens
positive medspil.
ARKEN er meget taknemmelig for den store støtte,
museet modtager fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Uden disse donationer, tilskud og gaver ville
det ikke være muligt at realisere museets store internationale udstillinger og enestående projekter.
NY STØTTEFORENING
Som et nyt initiativ etablerede ARKEN sidst på året en
støtteordning, hvor man ved at indbetale et minimumbeløb på 50 kr. kan være med til at støtte nyindkøb
til ARKENs samling. Som tak for støtten får man tilsendt tre numre af KLUB ARKEN-magasinet og bliver
inviteret til afsløring af det nyindkøbte værk. Initiativet er blevet til på opfordring af ARKENs gæster, som
ønsker at bidrage til museets fortsatte indkøb af samtidskunst.
2012 blev et år med stor aktivitet og markante satsninger, men med knap så mange besøgende som
normalt – i alt 118.886 gæster besøgte museet i det
forgangne år. ARKEN var forberedt på, at udstillingen
med indisk samtidskunst ikke ville trække det store
brede publikum til museet. ARKEN ville heller ikke have
givet sig i kast med denne smalle udstilling som efterårets store udstilling, hvis museet ikke havde modtaget den flotte donation fra Holck-Larsen Fonden til at
realisere udstillingen. Dertil er indisk samtidskunst for
eksotisk og i konkurrence med flere mere sikre publikumsattraktioner.
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FORVENTNINGER TIL 2013
UDSTILLINGER
Forventningerne til 2013 er høje. ARKEN har et bredt
udstillingsprogram med to store udstillinger; CarlHenning Pedersen i foråret og Frida Kahlo i efteråret.
Disse to udstillinger suppleres med tre mindre samtidskunstudstillinger fra Cluj i Rumænien til to kinesiske
samtidskunstnere, der laver separate udstillinger på
ARKEN. Der er allerede i årets begyndelse stor aktivitet og interesse for de kommende udstillinger.

Fra virtuost figurmaleri til cool konceptkunst. Samtidskunstens nye hotspot er Rumænien, og i byen Cluj skaber en ung generation af kunstnere lige nu værker på
livet løs, som vækker opmærksomhed internationalt.
Udstillingen HOTSPOT CLUJ, der løber hen over sommeren, viser et udvalg af disse kunstnere, der arbejder
i forskellige medier og udtryk, og hvis værker vidner
om en stor sensibilitet over for både historien og vores
egen tid.

I anledning af at Carl-Henning Pedersen i 2013 ville
være fyldt 100 år, viser ARKEN i samarbejde med CarlHenning Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning en
stor udstilling af den danske Cobra-kunstners værker.
Carl-Henning Pedersen søgte en særlig almenmenneskelig urkraft i kunsten, og udstillingen belyser dette
tema gennem værkudvalg og formidling.

Den kinesiske kunstner Yang Shaobin er kendt for
sine stærke abstrakt-realistiske malerier. I udstillingen,
der også løber hen over sommeren, YANG SHAOBIN
: BLUE ROOM træder man ind i et intenst hav af store,
klart blå portrætmalerier. Hans skildringer af kendte
verdensledere og anonyme mennesker sætter fokus
på omkostningerne ved den globale opvarmning.

Fra februar kan man for første gang opleve den kinesiske kunstner Qiu Anxiongs videoinstallation The
New Book of Mountains and Seas II på ARKEN. Værket,
som Qiu Anxiong har skabt ud fra 6000 af sine egne
håndtegninger, præsenterer en poetisk fortælling om,
hvordan biokemi, kloning og andre nye teknologier
griber forandrende ind i naturen og menneskelivet.

Efterårets store internationale udstilling bliver med
Frida Kahlo, der er én af det 20. århundredes mest
markante kunstnerskikkelser. Hun blev en pioner
ved at inddrage sig selv i kunsten på en ny og aktiv
måde. Med selvportrætter og intime skildringer af
sit dramatiske liv udfordrer Kahlo grænsen mellem
værk og biografi, mellem kunst og hverdagskultur.

KUNSTENS Ø forventes indviet i sommeren 2014
(projektillustration)
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Udstillingens malerier, tegninger og collager, herunder en række af hendes ikoniske selvportrætter, giver
et nært indblik i Kahlos livsværk. En sektion i udstillingen vil belyse, hvordan hun livet igennem lod sig
portrættere af nogle af samtidens mest prominente
fotografer. Her udvikler hun sit offentlige image som
eksotisk kvinde iklædt traditionelle mexicanske klædedragter. Den mest prominente kunstner i denne
”mexicanske renæssance” var Kahlos ægtemand
Diego Rivera, som også er repræsenteret på udstillingen. Udstillingen belyser desuden Kahlos plads i
denne kulturelle bevægelse med værker af samtidige mexicanske modernister.
ARKENs udstillinger støttes også i 2013 af Nordeafonden under udstillingsrækken Passion & Indsigt.
Mange andre fonde bl.a. Augustinus Fonden, 15. Juni
Fonden, Carl-Henning Pedersen Fonden, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet og Bikubenfonden
bidrager også i 2013 meget positivt til ARKENs udstillinger og projekter. Uden denne fantastiske støtte
kunne ARKENs store internationale udstillinger og
projekter ikke blive realiseret.
KUNSTENS Ø
Parallelt med udstillingerne tager ARKEN efter sommerferien første spadestik til KUNSTENS Ø og realisering af drømmen om etablering af en museumsø,
hvorpå ARKEN skal ligge. Denne drøm har været
længe undervejs og er nu på vej til at blive en realitet takket være en storslået donation fra A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det bliver fantastisk at se dette projekt
tage form i løbet af efteråret og frem mod indvielsen i
sommeren 2014. I 2013 vil der desuden blive arbejdet
målrettet på at finde den bedst mulige udsmykning af
KUNSTENS Ø, som vil gøre den samlede oplevelse af
øen mere attraktiv.
KOMMUNIKATION OG UNDERVISNING
ARKEN blev allerede på årets første dag flot eksponeret i DRs store dramaserie Borgen. Dette er en spændende mulighed for at eksponere museet som udstillingssted og fremadrettet løfte og synliggøre ARKEN

som konferencested. Samarbejder som disse, hvor
ARKEN lægger rammer til tv-produktioner eller andre
former for initiativer, er blevet hyppigere og er med til
at profilere museet i den brede offentlighed.
I begyndelsen af januar 2013 nåede ARKENs Facebook-side 10.000 likes, og resultatet af det intensiverede fokus på området blev således mere end indfriet.
Indsatsen på de sociale medier har fortsat højeste
prioritet.
KLUB ARKEN ser ud til at gå et godt år i møde. Allerede
nu tyder antallet af nytegninger af medlemskaber på,
at årets to store udstillinger appellerer stærkt til museets gæster. Bl.a. blev efterårets kunsttur til Mexico
i forbindelse med Frida Kahlo-udstillingen udsolgt i
løbet af få dage.
På undervisnings- og formidlingsområdet vil 2013
bl.a. have fokus på det nye e-museumsprojekt, som
skabes i samarbejde med CPH West og Ørestad Gymnasium. E-museums-sitet fortsætter med temaerne
fra UTOPIA-projektet, og der er allerede blevet etableret en digital platform med undervisnings- og inspirationsmateriale til brug ved AT forløb (almen studieforberedelse) i gymnasieregi. BGK skal øge aktiviteterne
ude af huset for at indgå i nye sammenhænge særligt
i ARKENs nærområde. Endelig fortsætter museets
arbejde med relationsopbygning i nærmiljøet under
projektet ”ARKEN over broen”, hvor lokale unge fritidsjobbere ansættes til at hjælpe med at udvikle og gennemføre værkstedsaktiviteter og andre fritidstilbud.
ARKEN ser frem til, at den økonomiske situation igen
vender hos museets brugere. Dette vil forhåbentlig
sætte gang i anvendelsen af museets faciliteter til en
bred vifte af kommercielle aktiviteter. Når dette sker,
har ARKEN tilpasset organisationen, således at der
kan skaleres op efter behov uden at belaste museets
økonomi. Denne vedvarende organisationstilpasning
er den virkelighed, som ARKEN også fremover skal
agere i for at sikre en agil og dynamisk organisation.
Emil Westman Hertz, Kiste, 2008-2011
Ansvarlig ledelse og stram styring af økonomien vil
således i 2013 være lige så vigtig som i 2012.
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UDSTILLINGER
FARVENS SJÆL –
DRONNING MARGRETHE II’s KUNST
28. januar – 1. juli 2012
Med 135 værker produceret gennem 35 år viste ARKEN den hidtil største udstilling af H.M. Dronningens
kunst. Som antydet i titlen understregede udstillingen
Dronningens store interesse og passion for farver, ikke
blot som et dekorativt element, men som et besjælet
og stemningsfuldt middel til at udtrykke menneskelig
erfaring. Udstillingen præsenterede for første gang en
helt ny, overraskende serie af Dronningens såkaldte
’knokkelbilleder’, hvor skulpturelt malede fantasiknogler i vilde farver optræder på en skrigende gul baggrund.
•
•
•

•

•

Udstillingen præsenterede 135 værker.
Udstillingen var installeret i Rum 7, 8 og 10.
Det rigt illustrerede katalog indeholdt bl.a. en
kunstnersamtale mellem Dronningen og maleren
Martin Bigum samt en artikel af den tyske kunsthistoriker Dr. Norbert Nobis, hvilket bragte et internationalt blik på Dronningens kunst.
To film blev vist i udstillingen: En film om Dronningen, der maler i vinmarken ved Cahors samt en film
om Dronningens arbejde ved filmatiseringen af
H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner. Endelig
vistes et uddrag af filmatiseringen af samme forfatters eventyr Snedronningen, hvor Dronningen
er fortæller.
Der blev afholdt en tværfaglig foredragsrække

•

•

•

•

om hhv. kunst og kongehus gennem tiderne, om
Dronningens betydning for dansk portrætkunst,
om Dronningen som scenograf og kostumetegner
og om Dronningens taler og litterære inspirationskilder.
Som et nyt kommunikationstiltag produceredes
serien ”Inspektørens yndlingsværk”, hvor inspektør Andrea Rygg Karberg valgte tre favoritværker
ud og kort beskrev, hvad der gjorde netop disse tre
værker særlige. Dette blev delt på både Facebook
og Flickr.
Aldrig før har ARKEN oplevet så stort et pressemøde og så massiv en international pressedækning,
som tilfældet var med denne udstilling. Begivenheden har været omtalt overalt i verden som noget helt enestående.
Årets Sanddag havde Snedronningen som tema.
2000 børn fra Vestegnen og Københavnsområdet lod sig inspirere af udstillingen og byggede
sandskulpturer på stranden foran museet.
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 72.606

TREFFPUNKT : BERLIN
12. maj 2012 – 22. juli 2012
Som ingen anden storby har Berlin været scene for
verdenshistoriske begivenheder, der alle har sat markante spor i byen og formgivet den udadtil såvel som
indadtil. Udstillingen TREFFPUNKT : BERLIN præsenterede et udsnit af dansk og international sam-

TREFFPUNKT : BERLIN
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tidskunst skabt af en række kunstnere, som alle har
en stærk tilknytning til Berlin. Udstillingen skildrede
byens dragende effekt på kunstnerne og tegnede et
forskelligartet billede af den brutale og berusende by.
På udstillingen kunne man opleve storslåede værker
af internationalt format, heriblandt flere verdenspremierer på værker af etablerede kunstnere som Sophie
Calle, Elmgreen & Dragset, Jesper Rasmussen og Jacob Kirkegaard.
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Deltagende kunstnere var benandsebastian (UK/
DK), Sophie Calle (FR), Thomas Florschuetz (DE),
Thilo Frank (DE), Cyprien Gaillard (FR), Jeppe Hein
(DK), Jakob Kolding (DK), Jacob Kierkegaard (DK),
Søren Lose (DK), Helen Mirra (US), Simon Dybbroe
Møller (DK), Jesper Rasmussen (DK), Agathe Snow
(FR), Wolfgang Tillmans (DE).
Udstillingen præsenterede 27 værker.
Udstillingen var installeret i Rum 3 og 10.
Det rigt illustrerede katalog tog afsæt i kunstnernes egen Berlin-inspiration. Fire af udstillingens
kunstnere og en kunstnerduo beretter deri indlevende om deres personlige forhold til Berlin. Tre
danske digtere René Jean Jensen, Ursula Andkjær
Olsen og Palle Sigsgaard var inviteret til at bidrage
med hvert et digt om et særligt inspirerende sted i
Berlin. Kataloget indeholdt desuden forord af Christian Gether og en introduktion til udstillingens
sanselige storbyerfaringer og Berlins bymæssige
struktur og stoflighed. Kataloget blev udgivet på
både dansk og engelsk.
En mobilapplikation, som kan downloades gratis
fra iTunes, blev udviklet til udstillingen. Den gav
ekstra information om udstillingen, kunstnerne og
værkerne bl.a. via stemningsfulde videoer fra udvalgte steder i byen.
Der blev afholdt et offentligt foredrag om kulturel
erindring med udgangspunkt i udstillingens værker.
Der blev afholdt to kunstrejser til Berlin med atelier- og museumsbesøg.
To offentlige filmvisninger blev afholdt.
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 26.437.

INDIA : ART NOW
18. august 2012 – 13. januar 2013
Indien er i dag et af samtidskunstens mest levende
og innovative centre. Udstillingen INDIA : ART NOW
viste 13 af de bedste kunstnere og kunstnergrupper
fra Indien. Disse kunstnere er i konstant udveksling
med det globale samfund. Deres værker kredser bl.a.
om storbyen, intimsfæren og forholdet mellem kultur, identitet og livsvilkår i vores globale verdenssamfund. INDIA : ART NOW præsenterede den æstetiske
spændvidde, hvormed en række af Indiens unge generation af kunstnere med stor kreativitet og intellektuel dybde har reageret på globaliseringens hastige
forandringer i verdens største demokrati. Udstillingen
var kulminationen på tre års intenst arbejde under det
store tværfaglige projekt India Today – Copenhagen
Tomorrow.
•

•
•
•

•

•

De deltagende kunstnere var Rina Banerjee, Hemali
Bhuta, Atul Dodiya, Sheela Gowda, Shilpa Gupta,
Subodh Gupta, Jitish Kallat, Reena Saini Kallat,
Rashmi Kaleka, Bharti Kher, Ravinder Reddy, Vivan
Sundaram og kunstnerduoen Thukral & Tagra.
Udstillingen præsenterede 35 værker.
Udstillingen var den største i ARKENs historie og
blev installeret i Rum 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10.
I Pauserummet var skabt et særligt møbelrum med
design af den skotsk/indiske designduo Doshi Levien. Deres design forener traditionelt indisk håndværk med et indgående kendskab til europæisk
designhistorie. En udstillingsfolder indeholdende
både tekst og billeder om Doshi Levien blev produceret.
I samarbejde med Casablanca Film og DR blev dokumentarfilmen INDIA : ART NOW produceret. Filmen fokuserede på kunstscenen i Delhi og gav et
portræt af fire af de deltagende kunstnere. Filmen
blev vist i udstillingen og indgik desuden i DR Ks
programrække i efteråret. Dokumentaren blev udtaget til MIPTV festival i Cannes, som er verdens
største tv-festival for indkøbere og sælgere.
Kataloget INDIA : ART NOW indeholdt bidrag af
Tyske Anselm Reyles kunstværker studeres nøje
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•

•

•

•

•

•

førende indiske kritikere, kuratorer, forfattere og
kunstnere, der alle undersøgte og diskuterede nye
tendenser og kunstneriske positioner i den indiske
samtidskunst, eksempelvis Ranjit Hoskote, Zehra
Jumabhoy og Suketu Mehta. Det rigt illustrerede
katalog indeholdt også interview med kunstnerne
Rina Banerjee, Shilpa Gupta og Jitish Kallat. Kataloget blev udgivet på både dansk og engelsk.
Der var etableret en tværfaglig offentlig foredragsrække med eksperter inden for indisk kultur. Forskellige temaer blev belyst i et større perspektiv af
hhv. en kunsthistoriker, en modeekspert, en arkitekt og en forretningsmand.
I samarbejde med Folkeuniversitetet afholdt ARKEN et folkeuniversitetsforløb kaldet Indisk samtidskultur – samfund, religion, kunst, mode og film.
Temaer som samfundet, billedkunsten i religionen,
kunsten og kulturteorier, beklædningens betydning og den nyere indiske dokumentarfilm blev
udfoldet og diskuteret over fem kursusgange.
I forskningsøjemed blev konferencen India! ART
ON THE MOVE - Contemporary Art and Migration
afholdt i samarbejde med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Til konferencen var inviteret en række prominente forskere
inden for feltet Migration Studies, fx. Mieke Bal, Gayatri Sinha og Anne Ring.
Forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin, der udkommer ca. hvert andet år, vil i forbindelse med denne
udstilling behandle temaet Global Samtidskunst
og migration. Bulletinens artikler af bl.a. Mieke Bal,
Gayatri Sinha og Saloni Mathur vil diskutere globaliseringens konsekvenser for samtidskunstscenen – og derigennem bidrage til det fremspirende felt Migration Studies. Bulletinen udkommer i
april 2013.
I samarbejde med design- og softwarevirksomheden Redia A/S udviklede ARKEN en mobilapplikation. App’en, der kan downloades gratis fra iTunes,
var udformet som et spil, der gav børn mulighed
for at udfordre hinanden i sjove opgaver, der også
gav viden om kunsten.
Den Kongelige Ballet tilføjede kunstoplevelsen en

•

•

ekstra dimension, da de dansede blandt ferniseringsgæsterne i kunstneren Vivan Sunderams
genbrugskreationer.
Der blev afholdt to koncerter med danske og indiske jazzkunstnere i samarbejde med spillestedet
Jazz House og India Today – Copenhagen Tomorrow.
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 39.112
Reena Saini Kallats installation Walls of the Womb
i INDIA : ART NOW

INDIA : FASHION NOW
18. august 2012 – 13. januar 2013
ARKENs første modeudstilling INDIA : FASHION NOW
præsenterede syv indiske modeskabere, som alle
har placeret sig centralt på den internationale modescene. De syv designere repræsenterer et nybrud
i indisk mode, som tog sin begyndelse omkring årtusindskiftet. Der er tale om en radikal fornyelse af den
indiske tradition, hvor designerne med afsæt i deres
lokale erfaringer finder inspiration i vidt forskellige
globale kulturelle udtryk. Udstillingen tog sit udgangspunkt i det håndværksmæssige raffinement, som
også historisk karakteriserer indisk mode. Kreationerne er produkter af en enestående viden om tekstiler
og teknikker samt et heftigt eksperiment med det visuelle og det konceptuelle.
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•

•
•
•

•

De deltagende designere var Morphe by Amit
Aggarwal, Little Shilpa, Manish Arora, Sabyasachi
Mukherjee, Prashant Verma, Varun Sardana og 11.11
by Cell DSGN.
Udstillingen præsenterede 55 modekreationer.
Udstillingen var installeret i Rum 3.
Et helt særligt udstillingsdesign blev udviklet i forbindelse med denne modeudstilling. Resultatet
blev et meget anderledes og smukt visuelt indtagende rum.
Dokumentarfilmen INDISK MODE PÅ CATWALKEN
– MANISH ARORA blev produceret i samarbejde
med Casablanca Film og DR. Filmen viser et portræt af den indiske stjernedesigner Manish Arora.
Filmen blev vist i udstillingen og indgik desuden
i DR Ks programrække i efteråret. Ligesom INDIA
: ART NOW blev også INDISK MODE PÅ CATWAL-

•
•

•

KEN – MANISH ARORA udtaget til MIPTV festival i
Cannes.
En udstillingsfolder om designerne blev produceret. Folderen indeholdt både billeder og tekst.
I samarbejde med tøjvirksomheden Neutral og
modebutikken STORM producerede ARKEN tshirts og muleposer med prints af de deltagende
indiske designere på udstillingen. Muleposer og
t-shirts var til salg i ARKEN SHOP og STORM og
gav gæsterne mulighed for at få en smule indisk
design med hjem til egen garderobe. Der blev
desuden etableret et preview af udvalgte kreationer i STORMs butiksvinduer i indre by under den
københavnske modeuge, hvilket genererede stor
opmærksomhed.
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 39.112

INDIA : FASHION NOW
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ARKENS SAMLING
ERHVERVELSER
Atul Dodiya
Twins I, 2012
Litografi, ed. 1/75
Netto 69 x 100 cm, brutto 78,5 x 109 cm
Skabt i samarbejde med kunstneren og
Edition Copenhagen
Atul Dodiya
Twins II, 2012
Litografi, ed. 1/75
Netto 69 x 100 cm, brutto 78,5 x 109 cm
Skabt i samarbejde med kunstneren og
Edition Copenhagen
Rashmi Kaleka
Chhota Paisa (Small Change), 2012
Surround sound installation med videokomponent
20 min
Erhvervet fra kunstneren
Thorbjørn Lausten
U.T., ca. 2008
Tusch og gouache på bøttepapir
77 x 56,5 cm
Erhvervet fra kunstneren
Thorbjørn Lausten
U.T., ca. 2008
Tusch og gouache på bøttepapir
75 x 57 cm
Erhvervet fra kunstneren
DONATIONER
Damien Hirst
Beautiful Strummerville Spin, The Future is Unwritten
Painting, 2010
Interiørmaling på lærred
D. 365,8 cm
Gave fra The Merla Art Foundation, London

Thorbjørn Lausten
Uden titel, 2012
Blyant og akvarel på papir
19,5 x 16,2 cm
Gave fra kunstneren
Anselm Reyle
Wagon Wheel, 2009
Hjul, LED
170 x 170 x 45 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Anselm Reyle
Untitled, 2012
Blandede materialer på lærred, træramme
370 x 180 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Anselm Reyle
Untitled, 2012
Blandede materialer på lærred, plexiglas
300 x 200 x 25 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Anselm Reyle
Untitled, 2008
Blandede materialer på lærred, plexiglas
300 x 200 x 25 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Anselm Reyle
Untitled, 2012
Blandede materialer på lærred, plexiglas
300 x 200 x 25 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Anselm Reyle
Best Friends, 2012
Blandede materialer på lærred, stålramme med lak
280 x 360 x 7,5 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
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Anselm Reyle
Untitled, 2012
Blandede materialer på lærred, træramme
285,5 x 505,5 x 12 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Anselm Reyle
Mystic Silver, 2011
Blandede materialer på lærred, stålramme, effektlak
300 x 200 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD

285,5 x 505,5 x 12 cm
Udlånt til udstillingen ”Anselm Reyle – Mystic Silver”,
Deichtorhallen, Hamburg, 23.10.2012 – 15.02.2013
Anselm Reyle
Untitled, 2008/9
Blandede materialer på lærred, rustfri stålramme
248,5 x 353,5 x 10 cm
Udlånt til udstillingen ”Anselm Reyle – Mystic Silver”,
Deichtorhallen, Hamburg, 23.10.2012 – 15.02.2013
UDDEPONERINGER

Anselm Reyle
Untitled, 2008-9
Blandede materialer på lærred, rustfri stålramme
248,5 x 353,5 x 10 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
UDLÅN

Kathrine Ærtebjerg
Koncentration, distraktion, 2003
Olie på lærred
200 x 200 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014

Christian Boltanski
Les Lits, 1997-98
Blandede medier
Variable mål
Udlånt til udstillingen ”Upplyst”, Artipelag, Stockholm,
27.10.2012 – 20.01.2013

John Kørner
Skov, 2000
Akryl på lærred
150,5 x 180,3 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014

Elina Brotherus
Miroir, 2001
DVD
2 min 25 sek
Udlånt til udstillingen ”Selvportræt”, Louisiana Museum of Modern Art, 14.09.2012 - 13.01.2013

Erik Steffensen
Island, vulkan, 1999
C-print, ed. 1/2
53,3 x 43,2 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014

Mona Hatoum
Sous tension, 1999
Blandede medier
200 x 500 x 420 cm
Udlånt til udstillingen ”Upplyst”, Artipelag, Stockholm,
27.10.2012 – 20.01.2013

Erik Steffensen
Island, vulkan, 1999
C-print, ed. 1/2
53,3 x 43,2 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014

Anselm Reyle
Untitled, 2012
Blandede materialer på lærred, træramme

Thukral & Tagra
Page 62, Swatuntar Kumar Sharma, 2011
Litografi med lasercut, ed. 1/100
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99,5 x 66,5 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Thukral & Tagra
Page 16, “Yes, I went to school”, 2011
Litografi med lasercut, ed. 1/100
99,5 x 66,5 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Morten Buch
Malerier, 2009
Olie på lærred
160 x 160 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Günther Förg
Uden titel, 2007
Akryl på lærred
160 x 150 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014

Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Lars Tygesen
Stald, 2006
Olie på lærred
250 x 200 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Allan Otte
Dialektisk konstruktion, 2004
Akryl og airbrush på vandfast træplade
122,5 x 180 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Jeff Koons
Untitled, 2001
Litografi
105,1 x 74,7 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014

Peter Bonde
Uden titel (til Paula), 1984
Akryl og tekstil på lærred
216 x 195 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
David Schnell
Autobahn, 2011
Litografi, ed. 1/100
70 x 100 cm
Uddeponeret til Ministeriet for Børn og Undervisning
fra 10.04.2012 - 10.04.2014
Kathrine Ærtebjerg
Hjertehuset, 2002
Olie på lærred
205 x 205 cm
Thorbjørn Lausten, Uden titel, 2012
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ARKEN fokuserer på forskning som et særligt strategisk satsningsområde. Forskningen falder inden for
to hovedområder: Den kunsthistoriske forskning, der
relaterer sig til ARKENs samling og særudstillinger,
og den museologiske forskning knyttet til overvejelser omkring museets rolle i fremtidens kulturhistoriske landskab. Under begge områder hører ARKENs
løbende forskning i nye formidlingsformer, hvor museet 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 dimension.
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
ARKENs særudstillinger falder inden for to områder med hver sin forskningsmæssige tilgang til stoffet. Det ene område har fokus på den modernistiske
kunst, hvor museet betragter det klassiske materiale
ud fra en ny vinkel. I 2012 skete det i forhold til Dronning Margrethe II’s kunst med udstillingen FARVENS
SJÆL.
ARKENs andet forskningsområde angår den nyeste
samtidskunst, som præsenteres i form af museets
New Art-udstillinger, hvor genstandsfeltet er mere
ubeskrevet, og hvor ARKEN således bidrager til at udvikle en faglig terminologi og udstillingspraksis for at
belyse samtidens visuelle fremtrædelsesformer. I 2012
skete dette med udstillingen TREFFPUNKT : BERLIN,
som viste yngre kunst fra Berlin, og i ARKENs store udstillings- og forskningsprojekt om indisk samtidskunst
og mode, INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW.
I 2012 præsenterede ARKEN resultatet af det treårige
projekt om indisk kunst og mode, der omfattede både
kunsthistorisk og museologisk forskning. Som en del
af INDIA-projektet afholdt ARKEN en international konference om migration og samtidskunst: INDIA! ART

ON THE MOVE – Migration & Contemporary Art, den
26. oktober 2012 med særligt fokus på transkulturel
kuratering og kunstnerisk praksis i samarbejde med
Københavns Universitet. Konferencen var udsolgt
med 104 deltagere og en international liste af talere fra
forskningsinstitutioner i Indien, USA, Holland og Danmark. En række af konferencens oplæg indgår som
artikler i den engelsksprogede forskningspublikation
ARKEN Bulletin, som udkommer i foråret 2013 under
temaet Art & Migration. ARKENs forskningsmæssige
fokus på migration var ligeledes omdrejningspunktet
for samarbejdet med Københavns Universitet omkring den omfattende tredages forskningskonference Migration, Memory, and Place den 5-7. december
2012, som var arrangeret af Network for Migration and
Culture og fandt sted på hhv. Københavns Universitet
og ARKEN. Igennem denne og ARKENs konference
den 26. oktober 2012 har museet indledt samarbejder
med velrenommerede internationale forskere og kuratorer som Mieke Bal, Gayatri Sinha og Saloni Mathur.
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 tanker om fremtidens kunstmuseum.
ARKEN har siden 2009 fået cementeret sin position
på feltet. Dels gennem nyskabende tiltag inden for
UTOPIA-projektet, dels gennem fortsat samarbejde
med universitetsmiljøet og andre museer. ARKEN er
bl.a. partner i forskningskorsortiet DREAM (Danish
Research Centre on Education and Advanced Media
Materials), der består af Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Statsbiblioteket og et udvalg af museer og science centre.
Det er vigtigt for ARKEN at bidrage mest muligt til udveksling af forskning. Således kontakter museet eksterne forskere for at etablere, publicere og formidle
ny viden, sideløbende med at ARKENs eget personale
bidrager til denne viden gennem egen forskning. Museet producerede i 2012 tre udstillingskataloger på
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dansk og engelsk med interne og eksterne bidrag. I
tal publicerede ARKENs kunstfaglige personale i 2012
otte forskningsbaserede artikler i egne publikationer
og 14 i eksterne forskningstidsskrifter.

til kommer deltagelse i seminarer, tværinstitutionelle
arbejdsgrupper og læringsdage, ligesom ARKENs
museumsinspektører præsenterede deres forskning
gennem en række offentlige foredrag på museet.

Ligesom publicering er vigtig, er det også af stor betydning for ARKENs kunstfaglige personale at deltage
i konferencer i ind- og udland. I 2012 deltog ARKENs
personale således i syv konferencer med oplæg. Her-

Paneldebat i forbindelse med Migration, Memory, and Place.
Fra højre Nikos Papastergiadis, Alistair Thomson, Edward Casey og Mads Rosendahl Thomsen
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ARKEN EDITION

ARKENs KUNSTPRIS på 100.000 kr. og ARKENs REJSELEGAT på to gange 50.000 kr. er doneret af Annie &
Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond. Den tyske samtidskunstner Anselm Reyle tildeltes ARKENs KUNSTPRIS for med en sjælden elegance og kompromisløshed at have udviklet en kunstnerisk praksis, hvori
han på én gang forfører os og udfordrer os på vores
begreber om den gode kunst og den gode smag. I
Reyles værker møder den formfuldendte abstraktion
dagliglivets mest banale og klichéfyldte æstetik.

ARKEN EDITION blev initieret af museet i 2010 for at
understøtte kunstnerisk produktion og give samtidskunstnere en mulighed for at eksperimentere med
forskellige trykketeknikker. Hvert år produceres der et
eller flere nye tryk. De deltagende kunstnere er udvalgt af ARKENs kunstfaglige personale, og de har alle
en særlig tilknytning til museet. Enten fordi de er repræsenteret i museets faste samling, eller fordi de har
deltaget på én af særudstillingerne. Værkerne bliver
trykt i et oplag på 100, og det første af hver kunstners
tryk optages i ARKENs samling. De øvrige udbydes til
salg i ARKEN SHOP. Det nyeste bidrag er to litografier
af den indiske kunstner Atul Dodiya.

Den danske billedhugger Tove Storch modtog ARKENs REJSELEGAT, fordi hun i disse år markerer sig
som en af dansk kunsts mest lovende unge billedhuggere. Hendes værker er kendetegnede ved stor enkelhed og præcision, og de besidder en sart, poetisk
skønhed, der røber hendes fine fornemmelse for de
fysiske materialers skrøbelighed.
Den danske billedhugger- og kunstnerduo AVPD bestående af Aslak Vibæk og Peter Døssing modtog
ARKENs REJSELEGAT. Beskueren spiller en afgørende
rolle i deres installationer. De konstruerer uventede og
bizarre rumlige situationer for beskueren, som med
krop og sanseapparat må forsøge at navigere igennem arkitektoniske strukturer og forløb, der spænder
ben for den normale erfaring af rum og tid.

Øverst: Atul Dodiya, Twins I, 2012,
Nederst: Atul Dodiya, Twins II, 2012

Årets kunstprisvindere
Fra venstre: Tove Storch, AVPD og Anselm Reyle
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Et af ARKENs store indsatsområder er kunstfaglig og
pædagogisk funderet formidling og undervisning.
Undervisning omfatter både formelle og uformelle
læringssituationer: Undervisning, workshops og omvisninger. Ved at aktualisere kunsten og gøre den
nærværende ud fra samtidens debatter og tematikker
ønsker ARKEN at stimulere alle målgruppers sanselige
oplevelser, visuelle kompetencer, kritiske refleksionsevner og kulturelle medborgerskab.
Med udgangspunkt i ARKENs overordnede strategimål om at skabe vedkommende og meningsfulde
museumsoplevelser for alle borgere arbejder ARKEN
Undervisning primært med fire indsatsområder: Skoletjeneste, talentudvikling, outreach og formidling.
SKOLETJENESTE
I 2012 fokuserede ARKEN Undervisning på samarbejdet med skoler, børnehaver og ungdomsuddannelser
gennem forskellige pædagogiske udviklingsprojekter.
Nye forløb til daginstitutioner blev til i samarbejde
med Ishøj Kommunes pædagogiske konsulent samt
sprogpædagoger og pædagoger fra udvalgte børnehaver. Det blev til 15 længerevarende forløb med fokus på at styrke elevernes visuelle og sproglige kompetencer og lærernes kreative tilgange til deres fag.
Gennem hele 2012 blev samarbejdet med CPH West og
Ørestad Gymnasium yderligere styrket bl.a. gennem et
nyt e-museumsprojekt, som lanceres i foråret 2013. Projektet skal resultere i et nyt e-museums-site, der arbejder videre med temaerne fra UTOPIA-projektet (2009
– 2011). I 2012 etableredes en undervisningsplatform,
der indeholder undervisnings- og inspirationsmateriale
til brug for gennemførelse af AT forløb (almen studieforberedelse). Materialet er indtil videre testet med 56
elever i fagene dansk, samfundsfag og naturgeografi.
I arbejdet med grundskolerne blev der gjort en ekstra
indsats for at sikre sammenhængen mellem undervisningsmaterialer og -forløb. Undervisningsforløbene
tager afsæt i elevernes møde med værket og er baseret på øvelser, hvor eleverne er aktive deltagere.
Gennem arbejdet med forskellige blik er det målet at

styrke elevernes erkendelse og selverkendelse. Udformningen af undervisningsmaterialet blev ændret,
så det nu fungerer som en slags logbøger for eleverne, som de kan arbejde videre med efter museumsbesøget. Dette højner læringsdimensionen, så arbejdet før, under og efter besøget på museet styrkes. Fra
at tilbyde et trykt materiale, der kan bruges både før
og efter besøget, produceres nu undervisningsmaterialer, der består af netbaserede lærervejledninger
til før besøget og trykt materiale til brug på museet
og efter besøget. På den måde er materialerne mere
målrettede, hvilket også afspejles i forløbene, der er
mere øvelsesbaserede end tidligere. Det betyder, at
eleverne i højere grad bruger tid på selv at undersøge,
analysere, tolke og diskutere med hinanden. Under
udstillingen FARVENS SJÆL kom det bl.a. til udtryk
ved, at eleverne i små grupper undersøgte, hvor de
skulle hente materialer til decoupage-arbejde, hvis de
skulle fortælle noget om dem selv. Under udstillingen
INDIA : ART NOW kom det bl.a. til udtryk ved, at eleverne tog på en mental rejse til Indien, hvor de på forskellige niveauer undersøgte, hvad der var genkendeligt,
og hvad der var fremmed i kunstværkerne og hvorfor.
En måde at blive bevidst om globaliseringen og dens
betydning både i Indien og i Ishøj.
De nye samarbejdsrelationer, som er opstået med det
øgede fokus på længerevarende forløb, har styrket
museets kunstpædagogiske udvikling, dels gennem
et øget kendskab til lærere og elever, men også gennem udvikling af nye metoder til undervisning. For at

Børnehavebørn i INDIA : ART NOW
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formidle de nye erkendelser deltog ARKEN med et
paper (Communities of Practice as a method to develop literacies) på den internationale konference The
Transformative Museum i maj 2012.
TALENTUDVIKLING
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) er et
drivhus på Vestegnen for unge talenter i alderen 15 –
25 år. Skiftende yngre professionelle billedkunstnere
underviser de omkring 20 kursister, så de introduceres til forskellige udtryksformer og arbejdsmetoder.
BGK er et bidrag fra museets side til uddannelsessektoren i Danmark. Ønsket er at løfte uddannelsesmæssige opgaver, som ligger ud over grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. ARKEN tilstræbte i 2012
at øge synligheden af BGK og arbejdede derfor med
projekter uden for museet. I januar udstillede BGK på
Galleri DAMP som kulmination på et undervisningsforløb med Staffan Boije og Joachim Hamou, og i december på Cafe Vogelkop som afslutning på et forløb
med Søren Andreassen.
I 2012 søgte fem BGK kursister ind på akademier i hele
Europa. To slap gennem nåleøjet og blev optaget på
hhv. Det Kgl. Danske Kunstakademi i København og
Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Desuden kom
en tidligere BGK-kursist ind på den prestigefyldte
Cooper Union i New York. I 2012 fik museet støtte af
Bikubenfonden og Kunstrådet til de næste par år at
vende aktiviteterne endnu mere ud af huset og indgå i
nye sammenhænge særligt i ARKENs nærområde. Allerede nu er der indgået aftaler med kunstnerne Maria
Finn, Peter Land og Rikke Luther om projekter i løbet
af sommeren og efteråret 2013.
OUTREACH
2012 var året, hvor to flerårige projekter med fokus på
outreach blev afsluttet. Brobygning havde fokus på
unge mellem 15 – 25 år, mens målgruppen for Kreativ
Kickstart var børn i alderen 5 - 12 år og deres familier.
Begge projekter blev afsluttet med offentlige evalueringsrapporter, der fokuserer på de læringspointer,
som kulturinstitutioner kan bruge, hvis de ønsker at

styrke relationen til deres lokalsamfund. Rapporterne
er tilgængelige på arken.dk.
I projektet ”Kunstmuseet og de unge ikke-brugere
mellem 15 og 25 år”, også kaldet Brobygning, har ARKEN ansat en uddannelsesvejleder, der har arbejdet
opsøgende for at etablere brobygningsforløb (dannelsesforløb for unge) i samarbejde med lokale ungdoms- og uddannelsescentre (UU-centre) og CPH
West. Brugere af disse forløb har typisk været 10.
klasse centre, daghøjskoler og produktionshøjskoler.
I 2012 gennemførte museet 20 ugeforløb, der alle fik
meget positive evalueringer. Dette har bl.a. resulteret
i, at alle institutionerne har genbestilt forløb i 2013.
Samtidig har ARKEN fået henvendelser fra andre UUcentre og arbejdsformidlingscentre, der ønsker at
gøre brug af museets nye tilbud til unge. Efter projektfasen fortsætter brobygningsforløbene gennem
en formel samarbejdsaftale mellem ARKEN og CPH
West. Projektet blev præsenteret med et paper (Art
Museum and Young Non-Users) til den internationale
konference The Inclusive Museum i august 2012.
Kreativ Kickstart-projektet handlede om at skabe synergi mellem skole- og fritidsaktiviteter på museet.
Ønsket var at styrke de lokale familiers kendskab til
ARKEN ved at afholde familieaktiviteter i forbindelse
med skolebesøg for at vise, at museet ikke kun er et
sted, som bruges i undervisningssammenhænge,
men også som fritidsaktivitet. Til den internationale
konference Art and Audiences i oktober 2012 blev
projektet Kreativ Kickstart præsenteret med et paper
(Including the Local Community).

Brobygning
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Resultaterne fra Kreativ Kickstart videreføres, idet ARKEN har fået tilsagn fra Kulturstyrelsen om støtte til
det videre arbejde med relationsopbygning i nærmiljøet. Med det nye projekt skal museet ansætte lokale,
unge fritidsjobbere, som skal hjælpe med at udvikle
og gennemføre værkstedsaktiviteter og andre fritidstilbud over de næste to år. Det nye projekt starter i
begyndelsen af 2013 med titlen ”ARKEN over broen.”
FORMIDLING
I forlængelse af ARKENs mangeårige arbejde med
digital formidling har museet fået støtte fra Kulturstyrelsen til at producere eksperimenterende formidling.
I 2012 blev det til to applikationer i samarbejde med
forskningskonsortiet DREAM (Danish Research Centre
on Education and Advanced Media Materials) og Redia A/S. Den første var knyttet til udstillingen TREFFPUNKT : BERLIN. Idéen med applikationen var at gøre
byen Berlin nærværende i udstillingen. Når brugerne
scannede værkskiltene, kunne de f.eks. se film fra de
steder, som kunstnerne havde valgt som inspiration
eller høre de udvalgte forfatteres oplæsninger af deres digte. Applikationen fungererede samtidig som en
alternativ guide til byen Berlin, hvor man som turist
kunne følge i kunstnernes fodspor og se de steder,
som værkerne kredser om. Applikationen blev evalueret ved deltagerobservation samt opfølgende inter-

Digital formidling

views ved en brugerworkshop, hvor deltagerne var
meget imponerede over teknikken og begejstrede for
det nye formidlingstiltag.
Til udstillingerne INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION
NOW blev applikationen udformet som et socialt spil,
hvor publikum kunne lære om indisk kunst og kultur,
mens de samtidig udfordrede hinanden og skulle
gætte hinandens kunstneriske præferencer. Som en
del af spillet var deltagerne med til at forme et virtuelt
”portræt” af museets gæster inspireret af Jitish Kallats
fotomosaik af indiske mænds skjortelommer.
MEDBORGERSKAB
ARKEN deltager i et større tværmusealt forsknings- og
formidlingsprojekt ”Museer og kulturinstitutioner som
rum for medborgerskab”. Projektet stiller skarpt på, hvad
museer og institutioner kan tilbyde i forhold til udvikling
af kulturelt medborgerskab samt undersøger institutionernes selvforståelse i et socialt ansvarligt samfundsperspektiv. De involverede museer og kulturinstitutioner
er: ARKEN, Designmuseum Danmark, J. F. Willumsens
Museum, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Nikolaj Kunsthal, Statens Museum for Kunst, Thorvaldsens
Museum, Københavns Museum og desuden Musikken i
Skoletjenesten i samarbejde med Det Kongelige Teater.
Projektet er støttet af Kulturstyrelsen.

Familiesøndag

21

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
Det overordnede mål for ARKENs kommunikation er
at sikre størst mulig synlighed i presse- og markedsføringsarbejdet. Grundlaget for arbejdet i ARKENs
kommunikationsafdeling er museets vision, mission
og strategiske indsatsområder.
PR OG MARKETING
I 2012 var pr-indsatsen primært fokuseret på udstillingsåbningerne af FARVENS SJÆL, TREFFPUNKT :
BERLIN samt INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION
NOW. Pressemødet til FARVENS SJÆL blev det største
nogensinde i ARKENs historie. Over 100 fremmødte
danske og internationale medier sørgede for massiv
dækning af pressemødet, og billederne af en veloplagt Dronning på ARKEN gik verden rundt. Med INDIA
: FASHION NOW ramte ARKEN en for museet ny gruppe af journalister, nemlig modejournalisterne. Der blev
skrevet om de indiske modeskabere i samtlige modemagasiner, og de danske modebloggere fulgte trop
med kreative fotoreportager fra udstillingen. Desuden
genererede den fornemme Anselm Reyle-donation
fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD fine omtaler
i pressen. Også ARKENs nominering til Bikubenfondens nyindstiftede Publikums Museumspris afstedkom megen omtale.
I tal lå omtalen på højde med rekordåret i 2011. 1.245
danske og svenske omtaler til en annonceværdi på ca.
23 mio. kr. Dertil kom den øvrige internationale mediedækning.
ARKEN kørte i 2012 to kampagner på TV2 LORRY for
hhv. FARVENS SJÆL og INDIA : ART NOW. I forbindelse
med INDIA-udstillingerne tog ARKEN for første gang
de såkaldte Kulturbannere i brug. Responsen på disse,
som hang på udvalgte placeringer i byrummet i København, var markant.
SOCIALE MEDIER
Kommunikations store fokusområde er de sociale medier. Brugen af disse intensiveres og udbygges fortløbende som del af ARKENs kommunikationsstrategi.
I 2011 kom ARKEN således på Flickr og fik sin egen
ARKEN Channel med kunstnerportrætter, interviews,
stemningsfilm fra åbninger og donationer samt optagelser af foredrag og talks. De to film, som blev pro-

duceret i samarbejde med DR K og Casablanca Film
om hhv. INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW,
blev naturligvis lagt på ARKEN Channel og embedded
på hjemmesiden. Den til dato mest sete film på ARKEN Channel er teaseren til INDIA : ART NOW med ca.
6.500 afspilninger.
Som et nyt initiativ i 2012 publicerede ARKEN uddrag
fra udstillingskataloger online. Publikationerne uploades til readeren på Isuu.com, der i sig selv er en social medieplatform og embeddedes på arken.dk og
på ARKENs Facebook-side. Specifikt drejede det sig
om uddrag af TREFFPUNKT : BERLIN-kataloget og INDIA : ART NOW-kataloget. Interessen for disse readers
oversteg alle forventninger, bl.a. opnåede det danske
INDIA : ART NOW-katalog ca. 18.000 impressions og
2.039 reads i løbet af udstillingsperioden. Læsere fra
hele verden nyder godt af de digitale kataloguddrag,
og de vil fremadrettet indgå som en fast del af museets digitale formidling.
De sidste par års intense arbejde med optimering af
indsatsen på Facebook blev for alvor honoreret i 2012.
ARKEN lukkede 2011 med 2550 likes, og et år senere
var tallet oppe på 9950 – en imponerende stigning.
Der er øget fokus på nye tiltag på indholdssiden og
hyppigere opdateringer. Forløb som ’bag facaden’,
’inspektørens favoritter’ og ’adventskalenderen’ skabte stor aktivitet. Også integrationen mellem udstillingernes mobile applikationer og museets Facebook-side
var en succes. Annonceringsredskabet ”sponsored
stories” blev taget i anvendelse i slutningen af 2011
med fin respons og blev også anvendt i 2012.
Kommunikation udsender et månedligt generelt enyhedsbrev til 3497 modtagere. Nyhedsbrevet indeholder information om udstillinger, donationer, arrangementer, processen med KUNSTENS Ø og meget
mere.
VISUEL IDENTITET
ARKENs nye visuelle identitet blev fuldt udfoldet i
2012. Det nye logo inkarnerer museets kerneværdier
om nytænkning, fremsynethed og vovemod og har
en dynamik, som definerer ARKENs selvforståelse.
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KLUB ARKEN oplevede i løbet af 2012 et lille fald i antallet af medlemskaber og lå ved udgangen af 2012
på 5.163.
Det nye 1+1 medlemskab, der blev lanceret i slutningen
af 2011, er en succes. Ikke færre end 212 medlemskaber af denne type solgte klubben det forgangne år.
Flere medlemmer valgte desuden at konvertere deres
parmedlemskab til 1+1, da det giver en større fleksibilitet. Forventningen er, at denne form for medlemskab
vil ekspandere yderligere i årene fremover. Loyaliteten
blandt medlemmerne er fortsat høj, og 78 pct. vælger
at gentegne medlemskabet.
AKTIVITETER
Også i 2012 var aktivitetsniveauet højt, og klubbens
medlemmer var meget engagerede. Der blev afholdt
18 særlige arrangementer for klubbens medlemmer,
og dertil kom invitationer til ferniseringer og offentlige
foredrag. Den store interesse for KLUB ARKENs ture
og arrangementer tegner et billede af tilfredse og loyale
klubmedlemmer.
I forbindelse med FARVENS SJÆL havde klubben to
fuldstændig udsolgte ture til Chr. VII’s Palæ og Amalienborg Museet. Inspektørforedraget om Dronningens kunst og arbejdet med udstillingen FARVENS
SJÆL var også fyldt helt op. Det samme gjorde sig
gældende for den Royale Middag, hvor ARKENs køkkenchef lod sig inspirere af Prinsgemalens kulinariske
kreationer. Klubben havde som sidste arrangement
i forbindelse med FARVENS SJÆL inviteret hofmarskal, kammerherre og generalmajor Søren HaslundChristensen til at fortælle om sit arbejde tæt på den
kongelige familie.

Udstillingerne INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION
NOW inspirerede til samarbejder på tværs af aktørerne i India Today - Copenhagen Tomorrow. Således fik
klubbens medlemmer mulighed for reduceret entré til
arrangementer hos CPH:DOX, CPH PIX, Footprint og
Den Kongelige Ballet. Til ARKENs egen indiske middag
i cafeén var der fuldt hus.
Ud over de udstillingsrelaterede aktiviteter arrangerede klubben kanalrundfart med hhv. Gregers DirckinckHolmfeld og Mette Frobenius. I forbindelse med Copenhagen Art Festival fik medlemmerne ”guided walks” i
det københavnske byrum og så på kunst. En af de helt
store succeser var en aften hos auktionshuset Bruun
Rasmussen i Bredgade. Her bød Alexa Bruun Rasmussen velkommen, og klubbens medlemmer fik en rundvisning i eftersynslokalerne af en af husets eksperter.
Hver måned har ARKEN SHOP og ARKEN CAFÉ et
særtilbud for medlemmer, som annonceres på flere
platforme; på museet, i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. KLUB ARKEN udsender månedligt et nyhedsbrev til sine medlemmer. Der er nu 3.411 modtagere
af nyhedsbrevet, som bliver brugt som både informations- og markedsføringskanal.
KLUB ARKEN i Elmgreen & Dragsets atelier i Berlin

Som optakt til udstillingen TREFFPUNKT : BERLIN annoncerede KLUB ARKEN en kunsttur til Berlin, hvor
medlemmerne skulle møde nogle af udstillingens
kunstnere i eget atelier. Der var også arrangeret besøg
hos den tyske kunstner Anselm Reyle og i Studio Olafur Eliasson. Turen blev udsolgt på 5 kvarter, og der
blev derfor arrangeret en ekstra tur i sensommeren.
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ERHVERVSKLUB ARKEN

KONCERTER

Ved udgangen af 2012 var der 36 medlemmer af ERHVERVSKLUB ARKEN, hvilket er på niveau med 2011.
Dette er tilfredsstillende set i forhold til virksomhedernes økonomiske situation.

ARKENs koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet
KoncertArt. Sammen med museet tilrettelægger KoncertArt et koncertprogram, der dækker klassisk, jazz
og rytmisk musik. Grundlæggende for koncerterne
er, at de, uanset genre, kvalitetsmæssigt skal være på
samme høje niveau som museets udstillinger.

Blandt de faste arrangementer afholdt erhvervsklubben i 2012 tre forferniseringer i forbindelse med åbningerne af de store særudstillinger FARVENS SJÆL,
TREFFPUNKT : BERLIN samt INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW. Forferniseringerne er populære,
hvilket afspejles i det generelt høje deltagerantal. Til
forårets netværksarrangement var tidligere adm. direktør i Irma, Alfred Josefsen, inviteret til at fortælle om
sin passion for ledelse, herunder hvordan ny ledelse
er nøglen til en ny velfærdsmodel, ny værdiskabelse
og nye organiseringsformer. Der var rigtig god feedback på dette arrangement fra klubbens medlemmer,
som fandt emnet yderst relevant. Til erhvervsklubbens årlige middag fortalte forfatter og videnskabsjournalist Tor Nørretranders om Indien som en kommende supermagt i ”indlevelsens tidsalder” – The Age
of Compassion. Derudover inviteres erhvervsklubben
altid med til overrækkelse af ARKENs KUNSTPRIS og
ARKENs REJSELEGAT.

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 2012 blev der afholdt
tre koncerter på museet på henholdsvis to søndage
og en onsdag, hvor der i alt var 828 koncertgæster.
Belægningsprocenten på koncerterne steg igen i
2012, hvor den lå på 98,6 pct. mod 84,9 pct. i 2011.
ARKEN værdsætter det professionelle samarbejde
med Siemens og KoncertArt.

I det forgangne år gjorde ERHVERVSKLUB ARKENs
medlemmer fint brug af klubbens mødelokale, museets øvrige lokaler samt fribilletter til særudstillingerne.
I forbindelse med INDIA-udstillingerne udsendte ARKEN desuden en goodie bag til alle medlemmerne,
hvilket blev godt modtaget.
Museet værdsætter samarbejdet med erhvervsklubbens medlemmer, og ser det som et væsentligt element i museets mål om at bygge bro mellem kunsten
og erhvervslivet. Det samlede resultat for ERHVERVSKLUB ARKEN er tilfredsstillende. Museet ser frem til
også i 2013 at tilbyde klubbens medlemmer en række
spændende aktiviteter.
Anselm Reyle, Wagon Wheel, 2009
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KOMMERCIELLE
AKTIVITETER
Der blev i 2012 afholdt 64 kommercielle arrangementer på ARKEN. Resultatet fordeler sig på hhv. 62 kommercielle arrangementer og to foto-/filmoptagelser.
Kunderne er fortsat meget prisbevidste, og derfor
blev der sidste år fokuseret på at sælge museets
møde- og konferencepakker, som er overskuelige og
kundevenlige. ARKEN oplever stor tilfredshed omkring de arrangementer, der afholdes på museet. Det
betyder, at en del kunder vender tilbage, og at ARKEN
betragter disse som vigtige, faste kunder.
I 2012 oplevede ARKEN en stigning i antallet af private arrangementer. Museet dannede bl.a. ramme om festlige
begivenheder som konfirmation, bryllup og sølvbryllup.
I foråret lagde ARKEN desuden hus til optagelser til
DRs tv-serie Borgen. Optagelserne varede tre dage og
viste museets funktion som konferencested.
De kommercielle aktiviteter er en vigtig indtægtskilde
for ARKEN. Bl.a. som følge af den gennemførte omkostningstilpasning til markedet er det samlede resultat for 2012 tilfredsstillende.

Trendkonference med bespisning i Foyeren

Reception i DETLEFS∙SALEN
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På ARKEN indledes museumsoplevelsen med et besøg i ARKEN SHOP. Derfor er det helt essentielt med
en butik, der bugner af inspirerende og interessante
varer, af udstillingsrelevante bøger og objekter og
af design med humor og kant. ARKEN SHOP høster
mange roser og oplever i stigende grad at blive fremhævet i interiørmagasiner m.m.

Cafébesøget er en vigtig del af museumsoplevelsen
for flere og flere af ARKENs gæster. Helhedsoplevelsen betyder meget for museumsgæsterne i dag, om
end de naturligvis kommer til museet med det primære formål at opleve kunsten. Kvalitet og service i
ARKEN CAFÉ skal være på højde med de standarder,
som museet ellers sætter.

I forbindelse med INDIA-udstillingerne blev der skabt
et helt indisk univers lige ved indgangspartiet, og på
den måde var udstillingens stemning sat allerede ved
besøgets begyndelse.

ARKEN CAFÉ udviklede i 2012 sit koncept omkring
klubtilbud til museets medlemmer. Det betyder, at
klubmedlemmerne hver måned får et ekstra godt tilbud på særligt udvalgte retter og drikkevarer i caféen.
Aftenåbent onsdag er forsat en succes, hvor mange
besøgte caféen for at nyde kokkens to-retters menu
og en god flaske vin. Caféen justerer sit menukort
efter årstiden og de aktuelle udstillinger og henter
desuden inspiration fra de udstillende kunstnere eller
relevante geografiske områder.

ARKEN EDITION har fået en mere fremtrædende
plads i shoppen, og de nyeste litografier skabt af indiske kunstnere har solgt flot.
Samlet set havde ARKEN SHOP en tilfredsstillende
omsætning antallet af gæster taget i betragtning.

Caféen omfatter også catering til de arrangementer,
som privatkunder, virksomheder og offentlige institutioner afholder på ARKEN.

Der er altid et inspirerende udvalg
af designvarer i ARKEN SHOP

Caféen havde i 2012 en tilfredsstillende omsætning.
Sidst på året begyndte planlægningen af 2013, hvor
tanker om nye brødtyper, økologiske drikkevarer og
bæredygtig mad fortsat har stor opmærksomhed.

Sommerstemning og udendørs servering i ARKEN CAFÉ
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ARKEN var også i 2012 mærket af den økonomiske
krise, som igen stillede krav til effektivisering og bedst
mulig udnyttelse af museets eksisterende ressourcer.
Dette betød bl.a. en markant reduktion af bemandingen
i Erhvervsafdelingen, hvortil der dog blev allokeret
medarbejdertimer fra andre afdelinger med henblik
på optimal anvendelse af kompetencer.
Museets medarbejdere opdaterer løbende deres
kvalifikationer, og i 2012 skete det bl.a. i form af lederrelateret efteruddannelse af to afdelingsledere og vicedirektørens invitation til ophold på The Getty Leadership Institute i Los Angeles.

ARKEN afholdt i marts en medarbejderdag med temaet Den Gode Museumsoplevelse. Arrangementet
fandt sted i København, og teatergruppen C:NTACT
Taskforce var hyret som konsulenter. Museets medarbejdere blev gruppevis udfordret i at lave rollespil med
fokus på, hvad den gode museumsoplevelse vil sige.
Dette udviklede sig til otte kreative rollespil, der lagde
relevante og kritiske vinkler på emnet, men som også
fik smilet frem. Der kom mange gode og konstruktive
forslag ud af dagens workshops, som museets samarbejdsudvalg efterfølgende har fulgt op på. Formatet
for medarbejderdagen vil fremover skifte mellem et
heldagsarrangement og et kortere aftenmøde.

DIREKTION

DIREKTØR

VICEDIREKTØR

DIREKTIONSSEKRETARIAT

KOMMUNIKATION

IT

ERHVERV

BUTIK & BILLET

CAFÉ

DRIFT &
SIKKERHED

ØKONOMI &
PERSONALE

DRIFT

VAGT

RENGØRING

Rengøring

KUNST

UNDERVISNING
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ARKEN arbejdede i 2012 målrettet og succesfuldt
med sin sponsor- og fondsstrategi. Museet lægger i
sine sponsorpartnerskaber vægt på værdimatch og
gensidig synergi. ARKEN er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, privatpersoner og fonde.
Museet er en vigtig kommunikationsplatform og kan
tilbyde en bred vifte af hospitality muligheder til gavn
for sine samarbejdspartnere.

Av form ydede støtte i form af materialer til workshops
og Familiesøndage.

SPONSORER
Erik Jørgensen donerede nye flotte møbler til JORN
rummet.

ICCR støttede rejser for indiske kunstnere og videnskabsfolk i forbindelse med INDIA : ART NOW og INDIA
: FASHION NOW.

KLS Grafisk Hus A/S og ARKEN samarbejdede i 2012 i
et sponsorpartnerskab med udgangspunkt i en fælles
interesse for at opnå det ypperste resultat og kvalitet
i trykudgivelser, herunder kunstkataloger og plakater i
forbindelse med ARKENs udstillinger. KLS Grafisk Hus
A/S leverede ligeledes skiltning til hele museet.

Neutral bidrog til realiseringen af muleposer og tshirts til INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW
i samarbejde med ARKEN, kunstnere, designere og
modebutikken STORM. STORM lagde desuden udstillingsvinduer til et preview på udvalgte INDIA : FASHION
NOW-items.

Sennheiser Nordic A/S leverede hovedtelefoner til
undervisningsbrug og til de iPods, ARKENs besøgende kan bruge som audioguides.

Thorbjørn Lausten donerede værket Uden titel, 2012,
til ARKENs samling.

Siemens treårige koncertsponsorat af ARKENs koncertvirksomhed dækkede også 2012. Både Siemens
og ARKEN har fokus på forskning, læring og teknologi
dog med hver sit udgangspunkt. Siemens samarbejder med ARKEN om at sikre museets værdier efter
høje standarder.

DSV støttede transport af værker i forbindelse med
INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW.
Hindsgaul bidrog til realiseringen af INDIA : FASHION
NOW.

TRYG på Stranden, et non-kommercielt samarbejde
mellem TrygFonden og Dansk Svømmeunion, bevilgede livreddere til den årlige sanddag.

FIRMAER OG ENKELTPERSONER
LARSEN & TOUBRO LIMITED
Larsen & Toubro Limited ydede afgørende støtte til
INDIA : ART NOW og INDIA : FASHION NOW.
RAMBØLL
Rambøll ydede afgørende støtte til INDIA : ART NOW
og INDIA : FASHION NOW.
ØVRIGE FIRMAER OG ENKELTPERSONER
Apple og Atea var afgørende samarbejdspartnere i
udviklingen af den digitale læring og formidling på
ARKEN.

Preview på udvalgte INDIA : FASHION NOW-items
i STORMs udstillingsvindue
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FONDE
ANNIE & OTTO JOHS. DETLEFS’ FONDE OJD
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond donerede i 2012 ARKENs KUNSTPRIS og ARKENs REJSELEGAT.
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD donerede ni værker af den tyske samtidskunstner Anselm Reyle. Værkerne skabte en total udsmykning af DETLEFS∙SALEN.
THE MERLA ART FOUNDATION
The Merla Art Foundation, London, donerede værket
Beautiful Strummerville Spin, The Future is Unwritten
Painting, 2010, af Damien Hirst.

ØVRIGE FONDE
15. Juni Fonden gav tilsagn om at yde afgørende støtte til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR, som vises
på ARKEN og på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts
Museum, Herning, i 2013.
Augustinus Fonden ydede afgørende støtte til TREFFPUNKT : BERLIN.
Carl-Henning Pedersen Fonden gav tilsagn om at yde
afgørende støtte til CARL-HENNING PEDERSEN 100
ÅR i foråret 2013.

NORDEA-FONDEN
Nordea-fonden støtter på afgørende vis ARKENs store
internationale særudstillinger under temaet Passion &
Indsigt i perioden 2011-2013. 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.

Egmont Fonden ydede afgørende støtte til realiseringen af Familiesøndage gennem projektet Kreativ
Kickstart.

HOLCK-LARSEN FONDEN
Holck-Larsen Fonden ydede afgørende støtte til INDIA
: ART NOW og INDIA : FASHION NOW, som var del af
projektet India Today – Copenhagen Tomorrow, der
havde til ambition at bringe det moderne Indien til
Danmark.

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
ydede afgørende støtte til FARVENS SJÆL – DRONNING MARGRETHE II’s KUNST. Fonden gav ligeledes
tilsagn om at yde afgørende støtte til CARL-HENNING
PEDERSEN 100 ÅR i foråret 2013.

Anselm Reyle, Untitled, 2012

Færchfonden gav tilsagn om at yde afgørende støtte
til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR i foråret 2013.
Knud Højgaards Fond gav tilsagn om at yde afgørende støtte til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR i
foråret 2013.

Anselm Reyle, Mystic Silver,
2011
29

SPONSORER OG FONDE

Ny Carlsbergfondet gav tilsagn om at yde afgørende
støtte til kataloget til CARL-HENNING PEDERSEN 100
ÅR i foråret 2013.

Kulturstyrelsens Formidlingspulje 1 ydede afgørende
støtte til projektet ”ARKEN over broen”, som realiseres
i 2013-2014.

Oda og Hans Svenningsens Fond gav tilsagn om at
yde støtte til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR i foråret 2013.

Kulturstyrelsens Formidlingspulje 4 ydede afgørende
støtte til projektet ”Nye målgrupper på kunst- og kulturhistoriske museer”, som realiseres i 2013-2014.

Oticon Fonden gav tilsagn om at yde afgørende støtte til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR i foråret 2013.

Kulturstyrelsen, Pulje 5, ydede støtte til lederefteruddannelse af lederen af ARKEN Undervisning.

Toyota-Fonden gav tilsagn om at yde støtte til CARLHENNING PEDERSEN 100 ÅR i foråret 2013.
Bikubenfonden ydede afgørende støtte til realiseringen af ARKEN BGK.

Kulturstyrelsen ydede støtte til at en af ARKENs kulturformidlere kunne deltage med et oplæg om museets
erfaringer med outreach og community building med
hovedvægt på unge brugere på konferencen The Inclusive Museum i august 2012.

OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje
Taastrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk Kommuner bidrog til realiseringen af sanddagen på Ishøj Strand.

Statens Kunstfond gav tilsagn om at yde afgørende
støtte til komponisten Fuzzys produktion af et musikalsk værk til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR i foråret 2013.

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi ydede støtte til projektet Nye Kulturalliancer – videndeling om
brugerinddragelse på Vestegnen.
Huskunstnerordningen under Statens Kunstråd ydede støtte til ARKEN BGK.
Ishøj Kommune ydede i 2012 en generøs støtte til ARKENs driftsudgifter.
Ishøj Kommune ydede tilskud til 20 undervisningsforløb for børnehaver og folkeskoleelever i Ishøj Kommune på ARKEN.
Ishøj Kulturskole og ARKEN samarbejdede om at realisere en sommerskole på museet.
Kulturstyrelsens E-museumspulje ydede afgørende
støtte til projektet Utopia – fortællinger om nye byer,
de mennesker der bor i dem og deres drømme.
Thorbjørn Lausten, U.T., ca. 2008
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BESØGSTAL
I alt besøgte 118.886 gæster ARKEN i 2012. Der var
budgetteret med et besøgstal på 150.000 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.
Bedst besøgte særudstilling blev udstillingen FARVENS SJÆL med i alt 72.073 gæster. Årets sommerudstilling TREFFPUNKT : BERLIN blev set af i alt 26.437
gæster, og efterårets store udstillinger INDIA : ART
NOW og INDIA : FASHION NOW fik et besøgstal som
forventet på 39.112 gæster.
Årets gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst
blev i 2012 på i alt 50,75 kr. mod budgetteret 49,07 kr.
og 45,34 kr. i 2011. Det var især det lidt ældre publikum, som besøgte ARKEN i 2012, hvorved mængden

FARVENS SJÆL - DRONNING MARGRETHE II’s KUNST

af gæster, der betaler entré var forholdsvis større end
tidligere.
Derudover blev ARKEN i højere grad end tidligere
besøgt af KLUB ARKENs medlemmer. Ca. 10 pct. af
årets gæster i 2012 var således medlemmer af KLUB
ARKEN, hvilket er særdeles positivt, da det vidner om
medlemmernes store loyalitet og interesse for museets udstillingsprogram.
Formidling af kunst til børn og unge er et afgørende
punkt i ARKENs virke. Museet sætter derfor stor pris
på, at et højt antal børn besøgte museet i 2012 som
led i undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne samt i deres fritid. I alt besøgte 14.617
børn museet i 2012 svarende til 12,3 pct. af det samlede besøgstal.

Thukral & Tagras installation THE ESCAPE! Resume/Reset i INDIA : ART NOW

BESØGSTAL OVER FEM ÅR
2008

2009

2010

2011

2012

145.704

105.844

74.926

116.481

78.234

10.882

10.072

8.907

10.304

11.785

Studerende

6.752

4.011

4.052

8.500

4.420

Skole-/Gymnasieelever

13.194

7.557

9.196

19.672

7.212

Børn op til 18 år

11.719

7.382

8.529

15.957

7.405

Arrangementer

13.389

10.293

13.915

11.303

9.830

201.640

145.159

119.525

182.217

118.886

Voksne
KLUB ARKEN

I alt
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ARKEN havde i 2012 et ordinært driftsoverskud på
1.749.613 kr. mod budgetteret 48.000 kr. Resultatet er
meget tilfredsstillende og skal ses i lyset af, at ARKEN i
2012 bevidst udskød budgetteret egenfinansieret køb
af kunst til senere år. På denne måde kan museet over
flere år spare op til store og vigtige kunstkøb og forskønnelser ifm. KUNSTENS Ø.
Af årets overskud henlægges således 1,7 mio. kr. til en
ny reserve i egenkapitalen med ordlyden ”Henlagt til
udsmykning af KUNSTENS Ø”. Der vil uomtvisteligt blive brug for betydelige midler, både eksterne og egne
midler, til udsmykning af KUNSTENS Ø, når den står
færdig i 2014.
ARKENs samlede indtægter udgjorde i 2012 i alt ca. 73
mio. kr., og de samlede indtægter var dermed ca. 2,2
mio. kr. større end det budgetterede. Merindtægterne
kom primært fra øgede fondstilskud til øremærket
kunstkøb på 6,6 mio. kr., hvilket mere end kompenserede for faldende entréindtægter mv. som følge af det
lavere besøgstal.
Nedgangen i ARKENs besøgsrelaterede indtægter
fra entré, shop, café etc. beløb sig i 2012 til i alt ca.
2,5 mio. kr., og som følge heraf har ARKEN løbende
på omkostningssiden tilpasset sig den økonomiske
virkelighed for at få balance i den ordinære driftsøkonomi. Dette har bl.a. medført en reduktion i ARKENs faste medarbejderstab og løbende optimering
af arbejdsprocesser.
På trods af de markante økonomiske udfordringer anvendte ARKEN også i 2012 midler til helt nødvendige
investeringer:
•
•
•
•

Renovering af ARKENs offentlige toiletter
Ny ståltrappe til ARKENs køkken
Nyt talevarslingssystem
Nyt bookingsystem

Årets pæne resultat er derfor opnået som følge af de
effektiviseringer og rationaliseringer, der løbende blev
gennemført i 2012. ARKEN vil også i årene fremover

have fokus på stram økonomistyring, samtidig med at
ARKEN fortsat skal udvikles kunstnerisk samt formidlings- og servicemæssigt til glæde for samfundet og
ARKENs mange gæster.
ARKENs egenkapital før urealiserede værdireguleringer steg i 2012 med 1.749.613 kr. og udgjorde pr. 31.
december 2012 i alt 5.214.657 kr. Heraf er, som nævnt
i begyndelsen af afsnittet, henlagt 1,7 mio. kr. til udsmykning af KUNSTENS Ø.
Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital
dog med 8.973.098 kr., idet museet i 2009 fastlåste
renten af ARKENs prioritetsgæld gennem en såkaldt
renteswap. Renten blev fastlåst frem til udløb i 2039
og udgør 4,63 pct. Det kraftigt faldende renteniveau
siden 2009 har betydet, at ARKEN regnskabsteknisk
er forpligtet til at belaste egenkapitalen med de ovennævnte 8.973.098 kr., som er det beløb, det vil koste
ekstra, såfremt renteswappen blev besluttet indfriet.
Der er ingen intention om at indfri renteswappen, og
derfor har værdireguleringen ingen reel betydning
for ARKENs økonomi, da der er tale om en urealiseret
værdiregulering pr. 31. december 2012.
En stigning til et mere normalt renteniveau i de kommende år vil betyde, at værdireguleringen vil bevæge
sig i positiv retning fremover, mens ARKENs renter af
prioritetsgælden vil være uændret på et lavt niveau.
Derudover skal det nævnes, at ARKENs ejendom i
regnskabet måles til kostpris. Museet fik i forbindelse
med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overdraget ejendommen vederlagsfrit af det daværende Københavns Amt, hvilket vil sige til en kostpris á 0 kr.
ARKEN har i årene derefter selv foretaget diverse tilbygninger, som pr. 31. december 2012 har en bogført
værdi på 22,6 mio. kr. efter afskrivninger. Den offentlige ejendomsvurdering af ARKENs ejendom udgør
pr. 31. december 2012 i alt 237 mio. kr. Den selvejende institution ARKEN har således en betydelig skjult
reserve, som det af regnskabstekniske årsager og i
henhold til ARKENs regnskabspraksis ikke er muligt
at måle i årsrapporten.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2012
Fordelingen af indtægter og udgifter i 2012 fremgår af følgende to figurer:

Hvor fik ARKEN midlerne på alt 73 mio. kr. fra (2012)
Kommercielle
indtægter
15 %
10,8 mio.

Finanslovens § 15-16
42 %
31,2 mio.

Entré- og
medlemsindtægter
13 %
9,3 mio.

Ishøj Kommune
1%
0,5 mio.

Andre tilskud
29 %
21,2 mio.

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på i alt 73 mio. kr. (2012)
Overført Renter Afskrivninger
overskud 2 %
2%
0%
1,4 mio.
1,4 mio.
0,1 mio.
Administration
12 %
9,2 mio.

Udstilling, samling
og formidling 40 %
29,1 mio.

Kommercielle
omkostninger
15 %
11,0 mio.

Henlæggelse til
udsmykning af
KUNSTENS Ø
2%
1,7 mio.
Ejendom
13 %
9,3 mio.

Marketing, PR og
KLUB ARKEN
8%
5,6 mio.

Kultur og Børn
6%
4,2 mio.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2008 – 2012
Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 2008 – 2012 fremgår af følgende tre figurer:

5 års indtægtsfordeling
I alt 58,8
mio. kr.

100
90

I alt 56,9
mio. kr.
32 %

36 %

I alt 62,1
mio. kr.
29 %

80

I alt 71,8
mio. kr.

I alt 73
mio. kr.
Museale egenindtægter

37 %

Kommercielle egenindtægter

42 %

Offentlige tilskud

70

13 %

13 %

60

19 %
19 %
15 %

50
40
30

51 %

55 %

2008

2009

52 %

20
%

44 %

43 %

10
0

2010

2011

2012
Regnskabsår

I alt 71,7
mio. kr.
4%

I alt 71,2
mio. kr.
4%

13 %

13 %

14 %

13 %

5 års omkostningsfordeling
I alt 58,7
mio. kr.
5%

100
90

I alt 58,8
mio. kr.
3%
4%

15 %

14 %

I alt 62,0
mio. kr.
4%
13 %

80
19 %

70
60

18 %

11 %

18 %

Ekstraordinære omkostninger
Renter og afskrivninger
Administrative omkostninger
Ejendomsomkostninger

15 %

19 %

Kommercielle omkostninger

12 %

19 %

50 %

49 %

46 %

50 %

55 %

2008

2009

2010

2011

2012
Regnskabsår

50

Museale omkostninger

40
30
20
%

10
0

Udvikling i indtægterne 2008-2012
80
70
I alt
60 58,8

I alt
56,9

I alt
62,1
18,1

50

20,7

18,2

7,9

7,3

40
30
20

12,0

I alt
71,8

I alt
73,0

26,5

30,5

14,0

10,8

Museale egenindtægter
Kommercielle egenindtægter

30,2

31,4

32,0

31,3

31,7

Offentlige tilskud

10
Mio. kr.
0

2008
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LEDELSESPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 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 Kulturstyrelsens godkendelse.
Ishøj, den 13. marts 2013
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REVISIONSPÅTEGNING
Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for
Moderne Kunst for perioden 1. januar til 31. december
2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven.
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte
museer m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige
skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner,
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
REVISORS ANSVAR
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven § 3 samt regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der

giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der
er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet
af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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 2012 samt af resultatet
af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Det
er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at
de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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København, den 13. marts 2013
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det
funktionsopdelte 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 balancen 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 dagsværdien af et indregnet aktiv
eller en indregnet forpligtelse, indregnes 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 indtægtsføres i takt med, at de modtages.
Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige
indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af ydelsen/varen.
UDSTILLINGSOG ARRANGEMENTSOMKOSTNINGER
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af regnskabsårets 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, rentedelen 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.
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SKAT
ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget
for at betale skat, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.
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 udgiftsføres i anskaffelsesåret.
KUNSTVÆRKER
Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller
med tilskud fra sponsorer og bidragsydere, 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 forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes
for at effektuere salget.
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger
til imødegåelse af forventede tab.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
EGENKAPITAL
Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til bestyrelsesbeslutninger.
HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til besluttede og offentliggjorte omstruktureringer samt nedtagningsomkostninger 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 transaktionsomkostninger.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
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 finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter
omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
ARKENs indskudskapital, langfristet lånekapital og omkostninger forbundet hermed samt renter.
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2012
Note

Regnskab
2012 i kr.

Budget
2012 i t.kr.

Regnskab
2011 i t.kr.

Nettoomsætning

1

19.299.214

23.374

25.050

Stats- og kommunalt tilskud

2

32.357.685

32.372

31.960

Øvrige tilskud

3

21.345.801

15.007

14.723

73.002.700

70.753

71.732

(6.641.245)

(2.500)

(332)

(36.010.160)

(38.277)

(42.601)

30.351.295

29.976

28.441

(24.327.402)

(25.389)

(24.115)

(2.320.530)

(2.663)

(2.594)

Indtægter
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

5

Udstillings- og arrangementsomkostninger

4, 5

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger
Salgsomkostninger
Andre driftsomkostninger

4, 5, 6

(565.688)

(595)

(652)

3.137.676

1.329

1.439

1.042

60

89

Finansielle omkostninger

(1.389.105)

(1.341)

(1.381)

ÅRETS RESULTAT

1.749.613

48

147

Overført overskud af tidligere års resultat

165.044

85

18

Årets resultat

1.749.613

48

147

1.914.657

133

165

(1.700.000)

-

-

214.657

133

165

Driftsresultat
Finansielle indtægter

Årets resultat disponeres således:

I alt til fordeling
Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø
Overført til overført over-/underskud
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BALANCE PR. 31.12.2012
Regnskab
2012 i kr.

Regnskab
2011 i t.kr.

22.569.263

23.072

5.088.031

5.637

Kunstværker

-

-

Bygninger under opførelse

-

-

27.657.294

28.708

27.657.294

28.708

1.266.381

1.298

660.061

395

2.913.121

1.374

AKTIVER

Note

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler

Materielle anlægsaktiver i alt

7

ANLÆGSAKTIVER I ALT
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

8

Periodeafgrænsningsposter

9

1.357.208

2.073

Tilgodehavender i alt

4.930.390

3.842

Likvide beholdninger

6.096.127

8.134

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

12.292.898

13.274

AKTIVER I ALT

39.950.192

41.982
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BALANCE PR. 31.12.2012
Regnskab
2012 i kr.

Regnskab
2011 i t.kr.

300.000

300

3.000.000

3.000

214.657

165

Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø

1.700.000

-

Egenkapital før urealiseret værdiregulering

5.214.657

3.465

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

(8.973.098)

(7.836)

(3.758.442)

(4.371)

2.213.917

2.137

2.213.917

2.137

24.380.574

25.206

24.380.574

25.206

724.323

718

PASSIVER

Note

EGENKAPITAL
Indskudskapital
Reserve for driftskapital
Overført over-/underskud

EGENKAPITAL I ALT
Hensatte forpligtelser

10

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT
Prioritetsgæld

11

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
Kortfristet del af langfristet gæld

11

Omkostningskreditorer

12

2.987.705

4.271

Anden gæld

13

13.180.638

11.813

Periodeafgrænsningsposter

14

221.477

2.207

17.114.143

19.010

39.950.192

41.982

GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

Eventualforpligtelser:
Museet har pr. 31. december 2012 indgået almindelige driftsmæssige
leasingforpligtelser på i alt ca. t.kr. 773 frem til 2017 (2011: t.kr. 489)
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EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2012
Indskudskapital i kr.

Reserve for
driftskapital
i kr.

Overført
over-/
underskud
i kr.

Henlæggelse til
KUNSTENS
Ø i kr.

Urealiseret
kursregulering
af sikringsinstrument
i kr.

I alt kr.

300.000

3.000.000

165.044

-

(7.835.825)

(4.370.781)

Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter

-

-

-

-

(1.137.273)

(1.137.273)

Årets resultat

-

-

49.613

1.700.000

-

1.749.613

300.000

3.000.000

214.657

1.700.000

(8.973.098)

(3.758.442)

Egenkapital
Egenkapital primo

EGENKAPITAL ULTIMO
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PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2012

Indtægter ved museumsaktivitet
Offentlige og private tilskud

Regnskab

Regnskab

2012 i kr.

2011 i t.kr.

19.299.214

25.050

53.703.486

46.683

Udgifter ved museumsaktivitet

(36.010.160)

(42.960)

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(25.784.093)

(25.813)

Driftsresultatets likviditetsvirkning

11.208.447

2.960

31.430

(64)

(938.671)

1.474

Ændringer i varebeholdninger
Ændringer i tilgodehavender
Ændringer i hensættelser

76.955

835

(641.016)

(147)

(1.269.619)

1.524

(2.740.921)

3.622

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

8.467.526

6.581

Køb af kunstværker

(6.641.245)

(332)

-

-

Køb af inventar og driftsmidler

(378.343)

(2.856)

Ændringer i tilgodehavender, kreditorer
og hensættelser vedr. investeringer

(1.277.821)

590

(8.297.409)

(2.598)

-

-

(819.660)

(735)

Ændringer i kreditorer og anden gæld
Ændringer i periodeafgrænsningsposter
Driftskapitalens likviditetsvirkning

Investering i ejendom

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning
Optagelse af gæld hos realkreditinstitut
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut

*)

Renteindbetalinger

1.042

89

Renteudbetalinger

(1.389.105)

(1.381)

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

(2.207.723)

(2.027)

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING

(2.037.606)

1.957

8.133.733

6.177

6.096.127

8.134

Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO
*) Der er foretaget eliminering for ændringen i
værdireguleringen af sikringsinstrumentet.
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NOTER
NOTER

Regnskab

Budget

Regnskab

2012 i kr.

2012 i t.kr.

2011 i t.kr.

1. Nettoomsætning
8.663.639

10.183

11.000

KLUB ARKEN medlemskontingenter

Entré- og arrangementsindtægter

1.935.375

2.177

1.927

Omsætning og forpagtningsafgift, café

5.812.991

6.926

7.544

2.887.209

4.088

4.579

19.299.214

23.374

25.050

31.170.392

31.208

30.787

687.293

664

672

500.000

500

500

32.357.685

32.372

31.960

21.201.801

14.505

14.412

144.000

502

311

21.345.801

15.007

14.723

29.759.756

30.851

29.613

4.074.814

3.831

4.025

1.018.331

964

884

34.852.901

35.646

34.522

20.815.582

20.683

20.294

Varesalg, shop

2. Stats- og kommunalt tilskud
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

14.037.319

14.963

14.228

34.852.901

35.646

34.522

Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn
til direktionen i 2012 udgør i alt kr. 3.305.012 mod budget
2012 på i alt t. kr. 3.257 og mod t.kr. 3.308 i 2011.
Der har i gennemsnit været ansat 77,6 medarbejdere i
2012 mod budget 2012 på 80,5 og 81,7 i 2011.
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Regnskab

Budget

Regnskab

2012 i kr.

2012 i t.kr.

2011 i t.kr.

Afskrivninger bygninger

502.470

502.000

502

Afskrivninger inventar og driftsmidler

927.057

868.000

687

6.641.245

2.500.000

332

8.070.772

3.870.000

1.521

1.429.527

1.370.000

1.189

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

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

6.641.245

2.500.000

332

8.070.772

3.870.000

1.521

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår
ejendomsomkostninger med kr. 6.694.757 mod budget
2012 på i alt kr. 6.665.000 og t.kr. 6.962 i 2011.

Bygninger under opførelse
i kr.

Grunde og
bygninger i kr.

Inventar og
driftsmidler
i kr.

Kunstværker
i kr.

-

25.053.768

16.749.833

23.837.572

7. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2012
Tilgang

778.483

468.239

378.343

6.641.245

(778.483)

(468.239)

-

-

Afgang

-

-

-

-

Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

-

-

-

Kostpris 31.12.2012

-

25.053.768

17.128.176

30.478.817

Af- og nedskrivninger 01.01.2012

-

(1.982.035)

(11.113.088)

(23.837.572)

Årets afskrivninger

-

(502.470)

(927.057)

(6.641.245)

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang

-

-

-

-

Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

-

-

-

Af- og nedskrivninger 31.12.2012

-

(2.484.505)

(12.040.145)

(30.478.817)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

-

22.569.263

5.088.031

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011

-

23.071.733

5.636.745

-

Modtaget tilskud til tilgang

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør: kr. 237.000.000 (2011: kr. 250.000.000)
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Regnskab
2012 i kr.

Regnskab
2011 i t.kr.

Moms og afgifter

522.623

450

Tilgodehavende fondstilskud til anlægsinvesteringer

104.099

28

Tilgodehavende momskompensation

789.442

-

1.037.186

582

459.771

314

2.913.121

1.374

Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger

410.192

1.450

Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger

947.016

623

1.357.208

2.073

Saldo pr. 01.01.2012

2.017.812

1.302

Tilgang

1.626.105

1.745

Afgang

(1.430.000)

(1.029)

2.213.917

2.018

Hensættelse til nedtagning af udstillinger

1.720.917

1.363

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver

493.000

774

2.213.917

2.137

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)

724.323

718

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

24.380.574

25.206

Saldo 31.12.2012

25.104.897

25.925

Efter mere end 5 år forfalder

21.458.580

22.234

Kontant værdi af prioritetsgæld

25.142.554

25.956

8. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.
Andre tilgodehavender
Saldo 31.12.2012
9. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Saldo 31.12.2012
10. Hensatte forpligtelser

Saldo 31.12.2012
Specifikation af hensatte forpligtelser

Saldo 31.12.2012
11. Gæld til realkreditinstitutter

47

NOTER

NOTER

Regnskab
2012 i kr.

Regnskab
2011 i t.kr.

259.675

672

2.728.030

3.599

2.987.705

4.271

662.289

680

3.545.251

3.297

12. Omkostningskreditorer
Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer
Øvrige driftskreditorer
Saldo 31.12.2012
13. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Dagsværdi regulering af finansielle instrumenter
Saldo 31.12.2012

8.973.098

7.836

13.180.638

11.813

220.527

2.207

950

-

221.477

2.207

14. Periodeafgrænsningsposter, gæld
Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.
Modtagen støtte til fremtidige kunstkøb
Saldo 31.12.2012
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ENGLISH SUMMARY
MANAGEMENT REPORT
In 2012, ARKEN became enriched through nine artworks by the German artist Anselm Reyle in a unique
donation from Annie & Otto Johs. Detlefs’ Foundations OJD. The works were specially produced for the
DETLEFS HALL. The museum also received a very
generous donation from the A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation towards the ART
ISLAND project, which is a re-definition of ARKEN’s
surroundings.
EXHIBITIONS
In many ways, 2012 was a year of difference for ARKEN.
Following several years of notable contemporary art
donations, ARKEN was able to take its own venture
into Indian contemporary art, which populated a large
part of the museum for almost six months. The exhibition was only possible thanks to an amazing donation from the Holck-Larsen Foundation. The donation
granted the opportunity for extensive marketing and
events. Today, India stands as one of contemporary
art’s most vibrant and innovative hotspots. The exhibition INDIA : ART NOW exhibited 13 of the best Indian
artists and art groups which are in constant collaboration with the global community. ARKEN’s first fashion
exhibition INDIA : FASHION NOW presented seven Indian fashion designers, all of whom are highly prevalent on the international fashion scene. The exhibition
was a culmination of three intensive years work under
the large interdisciplinary project India Today – Copenhagen Tomorrow.
Also in 2012, ARKEN exhibited the largest ever display
of H.M. the Queen’s art. Consisting of some 135 artworks produced over 35 years, the exhibition’s title
THE ESSENCE OF COLOUR was named in honour of
the Queen’s large interest and passion for colour. The
summer at ARKEN was dominated by Berlin’s influence. The exhibition TREFFPUNKT : BERLIN presented
a selection of Danish and international contemporary
art created by a series of artists, all of whom hold
strong ties to Berlin.

RESEARCH AND COMMUNICATION
In 2012, ARKEN presented the results of the threeyear project on Indian art and fashion, which involved
research into both art history and museology. As part
of the INDIA project, ARKEN hosted an international
conference on migration and contemporary art entitled INDIA! ART ON THE MOVE – Migration & Contemporary Art. The conference was sold out with 104
participants and featured presentations from a number of distinguished international speakers.
One of ARKEN’s most important areas of focus is educationally based communication and teaching within
the artistic sphere. In 2012, ARKEN focused on creating collaborations with primary schools, nurseries
and secondary schools through a number of educational projects. The new collaborations have specifically targeted the long-term programs, strengthening
the museum’s educational development.
ARKEN BGK (Billedkunsterisk GrundKursus – general
pictorial course) is aimed at young talents aged 15 –
25 years. BGK is ARKEN’s contribution to Denmark’s
educational system; the museum wants to improve
the educational possibilities beyond the current primary and secondary syllabuses. The goal in 2012 was
to increase the visibility of BGK by focusing on projects outside the museum.
After many years of working with digital communication, ARKEN received support from The Danish Agency for Culture to develop experimental communication projects. In 2012, this was used to create mobile
applications for the Berlin exhibition and the INDIA
exhibitions.
COMMUNICATION AND COMMERCIAL AREAS
In 2012, ARKEN intensified its social media presence in
several ways including digital clips from special exhibition catalogues for website visitors from home and
abroad. Such developments have helped improve
awareness of ARKEN and ARKEN’s library of research
articles. Interest of ARKEN on Facebook has boomed
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and has established itself as an important part of the
overall communication strategy through daily interactions with museum visitors.
Similar to previous years, the commercial areas were
under pressure due to the general economic slowdown. The area is still best characterised as cautious
but, due to measures taken including adjustments to
the market, the overall result for 2012 is satisfactory.
All areas continue to contribute positively to the overall museum economy and to the experiences of the
museum’s visitors.
DONATIONS AND PRIZES
In addition to the notable Anselm Reyle donation,
ARKEN’s Damien Hirst collection was enhanced by
yet another piece. The large circular artwork is entitled
Beautiful Strummerville Spin, The Future is Unwritten
Painting and was donated by The Merla Art Foundation, London.
ARKEN’s DKK 100,000 art prize was awarded to Anselm Reyle, and the two DKK 50,000 travel grants
were awarded to the Danish sculptor Tove Storch
and the Danish sculptors and artistic duo AVPD, comprised of Aslak Vibæk and Peter Døssing.
A new development in 2012 saw ARKEN’s partners
Ishøj Municipality and Strandparken I/S (the beach
area authority) agree upon the museum’s strong de-

sire to create the ART ISLAND: Re-define the museum’s
surroundings and establish an island on which ARKEN
will reside. The realisation of this project funded by the
A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller Foundation
is only possible with the positive collaboration from
both Strandparken I/S and the municipality.
ARKEN is extremely grateful for the large support it
receives from various foundations, businesses and individuals. Without these donations, grants and gifts, it
would not be possible for ARKEN to carry out its major
international exhibitions and unique projects.
NEW SUPPORT
Towards the end of the year, ARKEN developed a new
initiative in which the public was invited to donate
DKK 50 or more to the museum to support new aquisitions for ARKEN’s collection. In return for the support, donators will receive three issues of the KLUB
ARKEN magazine and will be invited to the unveiling
of any newly acquired artworks.
2012 was a year of great activity and significant investment but with a little less visitors than normal – a
total of 118,886 guests visited the museum last year.
ARKEN was prepared that the exhibition of contemporary Indian art would not attract so many visitors.
Nor would ARKEN have embarked on such a niche
event as its major autumn exhibition if the museum
had not received the wonderful donation from the

VISITORS
2008

2009

2010

2011

2012

145,704

105,844

74,926

116,481

78,234

10,882

10,072

8,907

10,304

11,785

Students

6,752

4,011

4,052

8,500

4,420

Pupils

13,194

7,557

9,196

19,672

7,212

Children up to 18 years

11,719

7,382

8,529

15,957

7,405

13,389

10,293

13,915

11,303

9,830

201,640

145,159

119,525

182,217

118,886

Adults
KLUB ARKEN

Events
Total
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Holck-Larsen Foundation. Furthermore, Indian contemporary art may be considered too exotic and in
competition with several other more recognised public attractions.
EXPECTATIONS FOR 2013
EXHIBITIONS
The expectations for 2013 are high. ARKEN has a
diverse range of planned exhibitions with two major exhibitions: the work of the Danish Cobra artist
Carl-Henning Pedersen in the spring in celebration
of 100 years since his birth, and Frida Kahlo’s iconic
self-portraits and intimate depictions of her dramatic
life on display in the autumn. These two exhibitions
are supplemented by three smaller contemporary art
exhibitions, from Cluj in Romania, which is a new contemporary art hotspot, to two Chinese contemporary
artists who will have separate exhibitions at ARKEN.
Already at the beginning of the new year, great activity and excitement is building for the upcoming exhibitions.
ARKEN’s exhibitions in 2013 are also supported by
the Nordea Foundation under the exhibition series
Passion & Insight. Many other foundations support
ARKEN’s upcoming exhibitions and projects, among
these the Augustinus Foundation, the 15. Juni Foundation, the Carl-Henning Pedersen Foundation, the
Knud Højgaard Foundation, the Ny Carlsberg Foundation and the Bikuben Foundation. Without this amazing support, ARKEN’s major international exhibitions
and projects could not be realized.
THE ART ISLAND
Alongside its exhibitions, after the summer holiday
ARKEN will make the first step towards realizing its
dream of the ART ISLAND upon which ARKEN will reside. It will be fantastic to see this project finally take
shape during the autumn and until the scheduled
completion in the summer of 2014. In 2013, the task
of deciding how to decorate the island best will be
undertaken, aimed at making the overall experience
of the island more attractive.

COMMUNICATION AND EDUCATION
ARKEN has already received great exposure with its
appearance in the Danish Broadcasting Corporation
DR’s big drama series Borgen. It is an exciting opportunity to promote the museum as an exhibition venue and possible site for conferences. Collaborations
such as these, in which ARKEN is the location of TV
productions, or other such initiatives, have become
more frequent and have helped raise the overall profile of the museum in the broad public sphere.
In the beginning of January 2013, the ARKEN Facebook page reached 10,000 likes which more than justifies the intensive work put into the campaign. Continued efforts in social media remain a top priority.
In 2013, education and communication will focus on
several key areas including a new e-museum project
which will be realized in collaboration with CPH West
and Ørestad High School. The e-museum will develop the themes of the UTOPIA project and a digital
platform with educational and inspirational material
to be used in high school art syllabuses has already
been established.
BGK is set to increase its external activities and activities in new contexts particularly in ARKEN’s vicinity, and the museum’s work towards building relationships in the local area will continue under the project
ARKEN over the bridge, whereby local young people
will be recruited to help develop and carry out workshop activities and other leisure services.
ARKEN once again looks forward to the economic
situation changing for the better for the users of the
museum. Hopefully, this will improve aiding the use of
museum facilities across a wide range of commercial
activities. When this happens, the museum has been
adapted so that it can scale up its operations without
placing a burden on the museum economy. This ongoing organisational adaptation is vital for ARKEN to continue as an agile and dynamic organisation. Responsible management and tight control of the accounts
will be just as important in 2013 as it was in 2012.
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FOTOCREDIT
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Anselm Reyle, Untitled, 2008/2009 (detail)
Mixed media on canvas, stainless steel frame
227 x 332 cm, frame 249 x 354 x 12 cm
Foto: Matthias Kolb
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