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VISION OG MISSION

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

ARKENS
MISSION STATEMENT
ARKEN skal være et internationalt museum med en
stærk regional forankring.
ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst.
Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og
universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt
over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af
tilværelsen, som findes i kunsten.

ARKENS FORMÅL
OG ANSVARSOMRÅDE
ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal
gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning
og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. 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.

Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten,
der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til
alle dele af samfundet.
Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk
og følelsesmæssig udfordring baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse.
ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt.
ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling
til gavn for landets borgere.
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
Hjemstedskommune: Ishøj
SE/CVR-nummer: 17 83 76 05
BESTYRELSE
Borgmester Ole Bjørstorp (formand) udpeget af Ishøj Kommune
Direktør Lars Eskesen (næstformand) udpeget af Dansk Industri
Professor Henrik B. Andersen udpeget af Det Kongelige 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 2013.
DIREKTION
Museumsdirektør Christian Gether
Vicedirektør Karen Haumann
REVISION
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab frem til marts 2013. Derefter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
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LEDELSESBERETNING
I 2013 blev ARKEN beriget med to storslåede kunstværker, som får en særlig betydning for ARKENs udvikling og placering i det internationale museumslandskab. Værkerne passer med deres ironi, humanisme
og symbolik perfekt til museets profil.
Det drejer sig om en fire meter høj dreng på en forgyldt gyngehest, der har rejst fra Trafalgar Square i
London til ARKEN i Ishøj. Skulpturen, Powerless Structures, Fig. 101, er en moderne udgave af den traditionelle rytterstatue, skabt af kunstnerduoen Elmgreen
& Dragset. Skulpturen er en fornem gave fra Annie &
Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD. Drengen på sin gyngehest kommer fremover til at stå på ARKENs nye forplads, der etableres i forbindelse med KUNSTENS Ø.
Det nye vartegn vil derfor være de besøgendes første
møde med kunsten, når de ankommer til museet.
Det andet værk er af den kinesiske kunstner Ai Weiwei. Værket Circle of Animals/Zodiac Heads, der består af 12 gyldne dyrehoveder, er ladet med tung og
kontrastfyldt symbolik. Værket er landet på ARKEN
takket være en storslået langtidsdeponering af Frahm
Samlingen.
UDSTILLINGER
Det blev til hele seks meget forskellige udstillinger på
ARKEN i løbet af 2013. ARKEN lagde ud med en stor
udstilling med Carl-Henning Pedersen i anledning af
hans 100 års fødselsdag. Udstillingen, der omfattede
over 200 værker af den danske COBRA-maler, blev
godt modtaget og fyldte museets gallerier hele foråret.
Parallelt med Carl-Henning Pedersen viste ARKEN en
udstilling med den kinesiske kunstner Qiu Anxiong.
Udstillingen præsenterede for første gang kunstnerens videoinstallation The New Book of Mountains and
Seas II.
Hen over sommeren og efteråret satte ARKEN spot på
et af samtidskunstens nye kunstcentre - nemlig byen
Cluj i Rumænien - med udstillingen HOTSPOT CLUJ
- NY RUMÆNSK KUNST. En ung generation af kunst-

nere fra Cluj har vundet international opmærksomhed
de seneste år, og med udstillingen på ARKEN fik også
danske museumsgæster mulighed for at følge med i
ni udvalgte unge rumænske kunstneres arbejder og
overvejelser. Udstillingen blev en fin succes og blev
derfor forlænget ind i det nye år.
Parallelt med rumænsk samtidskunst viste ARKEN
hen over sommeren endnu en kinesisk kunstner, Yang
Shaobin, med udstillingen BLUE ROOM. Udstillingen,
der var kunstnerens første solo-udstilling i Danmark,
viste portrætter af velkendte verdensledere side om
side med portrætter af ukendte børn og voksne.
I efteråret præsenterede ARKEN en unik udstilling med
en af kunsthistoriens største kvindelige kunstnere:
FRIDA KAHLO – ET LIV I KUNSTEN. Frida Kahlo var en
enestående kunstner, hun var indbegrebet af en stærk
og selvstændig kvinde og er i dag en inspirerende rollemodel i hele verden. Med den udprægede selviscenesættelse Frida Kahlo viste gennem kunsten, blev udstillingen yderligere aktualiseret og fik sit helt eget liv
og univers på de sociale medier. Udstillingen blev en af
ARKENs mest besøgte udstillinger nogensinde.
Inspireret af og parallelt med FRIDA KAHLO præsenterede ARKEN udvalgte værker fra egen samling, der
kredser om leg med køn og koder, på udstillingen EN
KØN HISTORIE. Inddragelse af ARKENs egen samling i
forhold til den aktuelle særudstilling blev vel modtaget
og understregede ARKEN som et samtidskunstmuseum med en stærk international profil.
FORSKNING OG FORMIDLING
ARKEN fokuserer på forskning som et særligt strategisk
satsningsområde. Især forskning i nye formidlingsformer har en høj prioritet. ARKENs forskning er hovedsageligt forankret i konkrete projekter. Den overordnede
målsætning for 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 generelt. ARKEN arbejder således bevidst
med tanker om fremtidens kunstmuseum og museets
relevans for det omgivende samfund.
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I 2013 udgav ARKEN et nyt nummer af forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin, der behandlede temaet global
samtidskunst og migration.
Et af ARKENs store indsatsområder er kunstfaglig og
pædagogisk funderet formidling og undervisning.
Undervisning omfatter både formelle og uformelle
læringssituationer, som kan stimulere alle målgruppers sanselige oplevelser, visuelle kompetencer og
kritiske refleksionsevner.
I forbindelse med Frida Kahlo-udstillingen fokuserede
undervisningen på elevernes egne fortællinger om
identitet, tilhørsforhold og selviscenesættelse med
inspiration fra Kahlos værker og historie. Som noget
nyt blev værkstedet KREATIV indrettet med rekvisitter,

der refererede til Frida Kahlos daglige omgivelser bl.a.
dragter skabt af elever på CPH West. Ny-indretningen
af KREATIV som et pædagogisk værktøj var en stor
succes og vil fortsætte i 2014, hvor KREATIV igen vil
afspejle de skiftende udstillinger.
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) er
et kvalificeret vækstrum på Vestegnen for unge
talenter i alderen 15-25 år. Skiftende professionelle
billedkunstnere underviser de omkring 20 kursister, så
de introduceres til både værkproduktion, kunstteori
og kunstens aktuelle diskussioner. BGK er et bidrag
fra museets side til både uddannelse og personlig
udvikling blandt unge på Vestegnen og i resten af hovedstadsområdet.

Elmgreen & Dragset, Powerless Structures, Fig. 101, 2012
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I starten af 2013 blev det 2½-årige projekt ”ARKEN over
Broen” skudt i gang gennem ansættelse af seks såkaldte flyvere; unge fritidsarbejdere fra museets lokalområde. Projektet er del af ARKENs outreach-aktiviteter. Gennem projektet stræber ARKEN efter at tilbyde
familie- og fritidsaktiviteter, der tiltrækker gæster fra
nær og fjern.
KOMMUNIKATION
OG KOMMERCIELLE AKTIVITETER
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.
Alle udstillinger i 2013 fik meget fin opmærksomhed
især FRIDA KAHLO, hvor antallet af omtaler, omfanget
af anmeldelser og aktiviteten på de sociale medier var
meget stor. To stort anlagte outdoor-kampagner kombineret med print- og online-annoncering skabte markant synlighed i både byrummet og mediebilledet.
Kommunikationsafdelingens store fokusområde er
fortsat de sociale medier. Brugen af disse intensiveres
og udbygges fortløbende som en del af ARKENs kommunikationsstrategi. I 2013 introducerede ARKEN bl.a.
brug af officielle hashtags for at opfordre museets
gæster til at dele indhold bl.a. på Instagram og Twitter.
KLUB ARKEN oplevede i løbet af 2013 en stigning i antallet af medlemskaber. Loyaliteten blandt medlemmerne er fortsat utrolig høj, og rigtig mange vælger at
gentegne medlemskabet. Også i 2013 var aktivitetsniveauet højt og bød bl.a. på en 14 dages kunsttur til
Mexico i Frida Kahlos fodspor.
De kommercielle aktiviteter er en vigtig indtægtskilde
for ARKEN, og det samlede resultat for 2013 var meget tilfredsstillende. Året gik således rigtig godt med
nogle store og vellykkede arrangementer og mange
tilfredse nye og gamle kunder. Museets møde- og
konferencepakker er især populære, og som noget
nyt blev konferencepakkerne i 2013 udvidet med to

nye prisklasser for at imødekomme kundernes ønske
om flere valgmuligheder.
ARKEN SHOP og CAFÉ opnåede begge et rigtig godt
resultat. ARKEN oplevede i 2013 et stigende antal gæster, der udelukkende besøgte museet for at handle i
shoppen eller nyde caféens tilbud. Dette er en glædelig tendens, der er udtryk for, at ARKEN SHOP har
konsolideret sig som en synlig og foretrukken designbutik på Vestegnen og ARKEN CAFÉ som et attraktivt
spise- og mødested i lokalområdet.
PRISER, STØTTE OG SPONSORATER
ARKEN opnåede i 2013 værdifuld og generøs støtte
fra mange fonde, puljer og virksomheder, som på afgørende vis bidrog til museets udvikling og høje faglige resultater.
I sit arbejde med sponsorer lægger museet vægt på
samfundsrelevans, værdimatch og gensidig synergi.
ARKEN er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder inden for en række sektorer. Museet er en vigtig
kommunikationsplatform og kan tilbyde en bred vifte
af hospitality muligheder til gavn for sine samarbejdspartnere.
Under flot mediebevågenhed blev ARKENs KUNSTPRIS og ARKENs REJSELEGAT, der er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond, uddelt
i marts 2013. ARKENs KUNSTPRIS på 100.000 kr. gik
til den tyske samtidskunstner Carsten Höller. Danske
Jesper Rasmussen og tyske Thilo Frank modtog begge ARKENs REJSELEGAT.
ORGANISATION
ARKEN effektiviserede organisationen i 2013. Der er
løbende fokus på at optimere brug af museets ressourcer, og året bød trods stor travlhed på tilpasninger
i medarbejderstaben. Museet blev i løbet af året mindre løntungt og opnåede større fleksibilitet i medarbejderstaben. Dette er en nødvendighed for et moderne museum, hvor udgifter skal afspejle besøgstal
og indtægter i øvrigt.
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FORVENTNINGER TIL 2014
Efter 2013, der blev et spændende og godt år for ARKEN og for museets besøgende, er der store forventninger om, at denne udvikling fortsætter i 2014. De
første uger af det nye år har været præget af stor travlhed, høje besøgstal og betydelig mediebevågenhed.
I forbindelse med forårets aktuelle udstillinger oplever ARKEN den traditionelle museumsgæst blandt sit
publikum, men også arkitekturinteresserede og økologisk bevidste borgere og børnefamilier, der søger
udfordrende og involverende børneaktiviteter, ses
i høj grad på museet. ARKEN ser frem til et år med
større variation i besøgssammensætningen.
UDSTILLINGER
ARKEN har også i 2014 et bredt udstillingsprogram
med tre store planlagte udstillinger samt en nyophængning af ARKENs samling.
I foråret viser ARKEN en stor udstilling med den
østrigske kunstner Friedensreich Hundertwasser:
HUNDERTWASSER – KUNSTNER OG ØKOAKTIVIST,
som er muliggjort af Augustinus Fonden. Udstillingen
viser kunstnerens højst aktuelle holdninger til økologi
og bæredygtig arkitektur i samspil med hans farverige malerier, grafik, design samt aktivistiske livsstil.
Han var en kunstner, der livet igennem kæmpede for

individets frihed og den komplette harmoni mellem
natur og menneske.
Den aktuelle udstilling med Hundertwasser har inspireret til at præsentere værker fra ARKENs samling, der
kredser om menneskets forhold til og syn på naturen,
i nyophængningen NATURLIGVIS. Kunstnerne kaster
hver deres blik på den sanselige, vildtvoksende og
indimellem konstruerede natur, som omgiver os.
Gennem det meste af 2014 viser ARKEN en enestående installation, MODELLEN, der fylder hele Kunstaksen og er muliggjort af Nordea-fonden. MODELLEN
er skabt af den danske kunstner Palle Nielsen. Den er
en legeplads, et børnenes univers, et slaraffenland af
fri leg og kreativ energi. Den er også et symbolsk rum,
der inviterer de voksne til at reflektere over værdier,
normer og samværsformer. Palle Nielsen har nyfortolket
sin legendariske udstilling, som blev vist på Moderna
Museet i Stockholm i 1968.
I efteråret åbner ARKEN en stor udstilling med Michael Ancher og P.S. Krøyer. Udstillingen vil kredse om
venskab, sammenhold og respekt. ARKEN kommer
med udstillingen til at vise hovedværker af to moderne gennembrudsmænd i dansk kunst. Ancher og
Krøyer var loyale venner, men også konkurrerende ri-

Børn leger i udstillingen MODELLEN: PALLE NIELSEN
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valer. De var passionerede kunstnere, som påvirkede
hinandens liv og kunstneriske produktion. Med afsæt i
hovedværker af både Krøyer og Ancher samt brevene
imellem dem fortæller udstillingen historien om et af
de mest centrale venskaber i dansk kunst. Omdrejningspunktet er motiverne fra deres elskede Skagen.
KUNSTENS Ø
2014 bliver året, hvor der for alvor kommer gang
i udgravningerne til KUNSTENS Ø – drømmen,
der bliver en realitet takket være en storslået
donation fra A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Efter et
langt, tæt samarbejde med Ishøj Kommune om de
forudgående lokalplansgodkendelser og anden
myndighedsbehandling er projektet nu parat til at gå
ind i selve byggefasen. Dette betyder, at ARKEN og
Strandparkens gæster fra maj måned kan følge tilblivelsen af KUNSTENS Ø på nærmeste hold. Der vil blive
gravet, flyttet jord og sand til udvidelse af Ishøj Havn
og efterhånden også bearbejdet og plantet. Og så bliver der skabt en smuk og indbydende forplads, som
man kommer til ad en lang gangbro fra den omgivende natur. Museet vil løbende informere om projektet
på arken.dk og via informationsmateriale på museet.
I løbet af efteråret 2014 bliver forpladsen på KUNSTENS
Ø indtaget af Elmgreen & Dragsets skulptur, der endelig tager den sidste del af rejsen til ARKEN. Det bliver
fantastisk at se KUNSTENS Ø tage form og drengen
på sin gyldne gyngehest indtage forpladsen og byde
museets og Strandparkens gæster velkommen.
Den samlede museumsoplevelse bliver mere attraktiv, og ARKEN får endnu en stor drøm realiseret med
KUNSTENS Ø og den nye skulptur.
KOMMUNIKATION OG UNDERVISNING
ARKENs eksponering i de første uger af 2014 har været særdeles omfangsrig, idet museet slog dørene op
til både HUNDERTWASSER og MODELLEN. To store
udstillinger, der rækker ud mod meget brede målgrupper.
En af de store opgaver i 2014 bliver etableringen og
lanceringen af en ny hjemmeside – en hjemmeside,

der imødekommer tidens behov for kompatibilitet
med smartphones og tablets og med en stærk æstetik og visuel identitet, der vil inspirere endnu flere til at
besøge museet.
KLUB ARKEN har i løbet af de første uger af 2014 oplevet stor interesse og fået mange nye medlemmer.
Udstillingsprogrammet for 2014 sammen med de varierende aktiviteter for klubbens medlemmer ser ud
til at tiltrække nye kunstinteresserede medlemmer og
samtlige aktuelle aktiviteter, herunder en kunstrejse til
Hundertwassers Wien, er allerede udsolgt.
Undervisnings- og formidlingsområdet er med bl.a.
MODELLEN gået ind i et spændende år. Der vil løbende blive evalueret på MODELLEN, og de nye legeværter, der er ansat til at passe på børnene og
museet, vil på forskellige måder blive involveret i
museets formidlingsaktiviteter. Udstillingens fokus på
fysisk udfoldelse og fri leg er en stor inspirationskilde.
Både i forhold til arbejdet med implementeringen af
den nye skolereform, der vægter bevægelse og et
tættere samarbejde mellem skoler og kultursektoren.
Og i forhold til at udvikle formidling til de mere traditionelle udstillinger. Et spørgsmål der undersøges er:
Kan ARKEN bruge erfaringerne fra MODELLEN, hvor
gæsterne frygtløst kaster sig ud i frit fald i skumgummibassinerne, til at fremme et lignende dedikeret engagement i museets andre udstillinger?
ARKENs kommercielle aktiviteter er kommet godt i
gang igen. Den fine publikumstilstrømning sidste år,
som ser ud til at fortsætte i 2014, har sat godt gang i
de kommercielle områder, der alle oplever stort salg
og bred interesse.
ARKEN vil i 2014 intensivere evaluering af og videndeling om aktiviteter på museet. Med en udstilling som
bl.a. Palle Nielsens MODELLEN vil der løbende gennem året være mange nye aktiviteter og tværgående
kunst- og formidlingsprojekter, som alle bidrager til
ny viden om fysisk udfoldelse, involvering og åndelig indsigt med udgangspunkt i kunsten. De nye erkendelser skal bidrage til større indsigt i livet og deles
med ARKENs gæster og museumsverdenen i øvrigt.
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UDSTILLINGER
CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR
2. februar – 2. juni 2013
I anledning af Carl-Henning Pedersens 100 års fødselsdag viste ARKEN i samarbejde med Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning en stor udstilling med over 200 værker af den danske Cobrakunstner. Udstillingen viste både malerier, akvareller,
oliekridttegninger, skulpturer, keramik, mosaikker og
kunstnerens egne digte. I værkernes fabulerende billedsprog sammenflyder vidt forskellige billedudtryk
på tværs af tid og sted. Carl-Henning Pedersen søgte
en særlig almenmenneskelig urkraft i kunsten, som
han selv var gennemstrømmet af. Udstillingen belyste
dette tema gennem værkudvalg og formidling.
•
•

•

•

Udstillingen var installeret i rum 3, 7, 8, 9 og 10
ARKEN udgav et forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på dansk og engelsk med syv
artikler, biografi og et udvalg af Carl-Henning
Pedersens digte
ARKEN skabte dokumentarfilmen Carl-Henning
Pedersen – den spontane maler i samarbejde
med DR K
Komponisten Fuzzy skabte med inspiration fra
Carl-Henning Pedersens kunst et unikt musikalsk
værk til det største rum i udstillingen. Det var første
gang, at et stykke nykomponeret musik indgik i en

•

•

udstilling på museet
I tilknytning til udstillingen udbød Folkeuniversiteterne i Aarhus og København kursusforløb,
der gav et fornyet og forskningsbaseret indblik i
Carl-Henning Pedersens billedkunst og metode
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 50.853

QIU ANXIONG: THE NEW BOOK OF MOUNTAINS
AND SEAS II
9. februar – 9. juni 2013
Udstillingen præsenterede for første gang den kinesiske kunstner Qiu Anxiongs videoinstallation The New
Book of Mountains and Seas II, som er erhvervet til ARKENs samling. Qiu Anxiong (f. 1972) har skabt værket
ud fra 6000 af sine egne håndtegninger. Værket præsenterer en poetisk fortælling om, hvordan biokemi,
kloning og andre nye teknologier griber forandrende
ind i naturen og menneskelivet. Qiu Anxiong tager i
værket udgangspunkt i den mere end 2000 år gamle
kinesiske ”geografibog” Shang Hai Jing (Bogen om
bjerge og have), der ud fra datidens mytologiske verdensbillede kortlægger hele den kendte verden.
•

Den trefløjede videoinstallation blev vist i rum 5

Gæster i udstillingen CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR
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AI WEIWEI: CIRCLE OF ANIMALS/ZODIAC HEADS
Åbnede 24. maj 2013 (deponering)
ARKEN fik i 2013 mulighed for at vise et hovedværk af
den kinesiske kunstner og aktivist Ai Weiwei (f. 1957):
Circle of Animals/Zodiac Heads (2010). Skulpturgruppen er deponeret på ARKEN af Frahm Samlingen.
Værket viser de 12 dyr i den kinesiske dyrekreds. I
1700-tallet blev 12 dyrehoveder skabt i bronze til kejserpaladset Yuanming Yuan i Beijing. De franske og
britiske hære plyndrede anlægget i 1860, og derefter
blev hovederne spredt for alle vinde. Begivenheden
blev en del af det, som kineserne kalder ”Ydmygelsens
århundrede”. I 2010 genskabte Ai Weiwei dyrekredsen
for at rejse en debat om national stolthed og selvanskuelse. Ai Weiwei kredser i sin kunst ofte om menneskerettigheder og kritik af det kinesiske samfund.
•

Med udstillingen HOTSPOT CLUJ satte ARKEN spot på
et af samtidskunstens nye kunstcentre; nemlig byen
Cluj i Rumænien, hvor en ung generation af kunstnere
har vundet international opmærksomhed de seneste
5-10 år. Udstillingen præsenterede et udvalg af kunstnere, der arbejder i forskellige medier og udtryk – fra
ekspressivt maleri til cool konceptkunst. Et gennemgående tema i udstillingen var den historiske bevidsthed i værkerne - erindringen om at vokse op under et
kommunistisk regime frem til 1989 og derefter overgå
til et nyt samfundssystem. Også kunstnernes undersøgelse af formelle og konceptuelle sprog på tværs af
maleri, performance, skulptur, video og tegning var i
fokus på udstillingen.

•

•

•

•
•

Værket vises i rum 6

HOTSPOT CLUJ – NY RUMÆNSK KUNST
25. maj 2013 – 9. februar 2014

•

•
•

Ghenie, Dan Măciucă, Ciprian Mureşan, Cristi
Pogăcean og Şerban Savu
Udstillingen var installeret i rum 2 og 4
Det rigt illustrerede katalog indeholdt bl.a. bidrag
fra Mihnea Mircan, direktør for Extra City Kunsthal
i Antwerpen, der er ekspert i Rumæniens politiske
og kunstneriske historie
Som formidlingstiltag fik gæsterne mulighed for
at gå i dialog med værket Jeg protesterer mod
mig selv på en tavle i udstillingen. Tavlen blev
hver uge fyldt op med dedikerede protester af de
besøgende
Til udstillingen var knyttet en foredragsrække,
som belyste værkernes forskellige politiske og
kulturelle tematikker
Udstillingen blev forlænget med fire måneder
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 143.404

Udstillingen præsenterede 9 kunstnere og i alt 44
værker
De deltagende kunstnere var Marius Bercea,
Răzvan Botiş, Radu Cioca, Radu Comşa, Adrian

BLUE ROOM: YANG SHAOBIN
22. juni – 22. september 2013
BLUE ROOM var den kinesiske kunstner Yang Shaobins (f. 1963) første solo-udstilling i Danmark. I maleriinstallationen skabte kunstneren et møde mellem de
magtesløse, magthaverne og os, der så på. Portrætter
af velkendte verdensledere som USAs præsident Barack Obama, Tysklands kansler Angela Merkel og Ruslands præsident Vladimir Putin hang side om side med
portrætter af helt ukendte voksne og børn, alle ofre
for forurening og naturkatastrofer. Fanget i en krydsild
af blikke, kunne den besøgende overveje, hvem der
skulle stilles til ansvar. Yang Shaobin blev i 1990’erne
del af den fremvoksende kinesiske kunstscene. Hans
samfundskritiske malerier behandler emner som vold,
undertrykkelse og fattigdom, lokalt såvel som globalt.
•
•

Installationen fyldte alle vægge i rum 5
Til udstillingen blev lavet et rigt illustreret katalog
med en artikel af Guo Xiaoyan, vicedirektør for
Minsheng Art Museum i Shanghai
Tyske Anselm Reyles kunstværker studeres nøje
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FRIDA KAHLO – ET LIV I KUNSTEN
7. september 2013 – 12. januar 2014
ARKEN præsenterede i efteråret en unik udstilling
med en af kunsthistoriens største kvindelige kunstnere Frida Kahlo (1907-1954). Udstillingen viste, hvordan
den mexicanske kunstner skabte og iscenesatte sin
identitet gennem kunsten. Kahlo var en enestående
kunstner, indbegrebet af en stærk og selvstændig
kvinde og er i dag en inspirerende rollemodel i hele
verden. Udstillingen gav et indblik i Kahlos værk gennem en række af hendes mest ikoniske selvportrætter,
tegninger, sider fra hendes dagbog samt smykker og
kjoler fra hendes tid.
•
•

•
•

Udstillingen var installeret i rum 7, 8 og 9
Udstillingen viste også værker af nogle af Frida
Kahlos samtidige kunstnerkollegaer: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco
og María Izquierdo
Fotografier af Frida Kahlo taget af en række af datidens førende fotografer
Rigt illustreret katalog i samarbejde med Hatje
Cantz på dansk, engelsk og tysk med bidrag

•

•
•

fra bl.a. en af den feministiske kunsthistories
grundlæggere Griselda Pollock og Mieke Bal,
banebryder inden for den semiotiske kunstanalyse
ARKEN samarbejdede med Berlingske om en
konkurrence på Instagram, hvor børn og voksne
kunne tage billeder af dem selv som Frida Kahlo
og uploade dem på Instagram og b.dk
I ARKENs KREATIV-rum kunne gæster låne Fridainspirerede kjoler og andre rekvisitter
Antal besøgende i den samlede udstillingsperiode: 114.709.

EN KØN HISTORIE
7. september 2013 – 12. januar 2014
Udstillingen FRIDA KAHLO – ET LIV I KUNSTEN inspirerede museet til at præsentere værker fra ARKENs
samling, der kredser om kunstnernes leg med kønnet og dets koder. Selvfremstillinger, de andres blik,
skønhedsidealer og udfordringer af kønnenes konventioner var temaer i udstillingen. Udstillingen ville
rejse spørgsmål som: Hvordan passer du ind i de to
kasser, den maskuline og den feminine? Hvordan viser
du det?
•
•

•

Udstillingen blev vist i rum 10
De deltagende kunstnere fra ARKENs samling
var: Elina Brotherus, Nancy Burson, Marlene Dumas, Elmgreen & Dragset, Stella Hamberg, Mona
Hatoum, Jesper Just, Peter Land, Jouko Lehtola,
Sarah Lucas, Elina Merenmies, Shirin Neshat, Tim
Noble & Sue Webster, Julie Nord, Grayson Perry,
Torbjørn Rødland, Erik Steffensen, Lene Stæhr,
Vibeke Tandberg, Pascale Marthine Tayou og
Wolfgang Tillmans
Udstillingen viste desuden tre indlånte værker,
der forholdt sig til Frida Kahlos iscenesatte selvportrætter: Videoværket Dialogue with Myself (Encounter) (2001) af japanske Yasumasa Morimura
og to portrætter af Frida Kahlo tegnet af britiske
Sue Webster

Gæster i udstillingen FRIDA KAHLO - ET LIV I KUNSTEN
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ARKENS SAMLING
ERHVERVELSER
Yan Lei
Color Wheel, 2014
Akryl på lærred
D. 300 cm
Erhvervet fra kunstneren
Ciprian Mureşan
I’m Protesting Against Myself, 2011
HD video
30:35 min
Erhvervet fra Plan B Gallery, Cluj
Tim Noble & Sue Webster
Double Double Vision Vision, 2013
Litografi, ed. 1/100
Netto 69 x 100 cm, brutto 77 x 108
cm
Skabt i samarbejde med kunstnerne og Edition Copenhagen
DONATIONER
Michael Elmgreen & Ingar Dragset
Powerless Structures, Fig. 101, 2012
Bronze
392 x 150 x 420 cm
Gave fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD
Eske Kath
Gravity, 2008
Akryl på lærred

250 x 200 cm
Gave fra Erichsens Kunstfond
Marius Bercea
La Belle Époque, 2012
Olie på lærred
192 x 145 cm
Gave fra kunstneren
Tim Noble & Sue Webster
Portrait of my Wife in Pieces, 2013
Litografi i ni dele
Netto 69 x 100 cm, totalt installationsmål 290 x 470 cm
Gave fra kunstnerne
DEPONERINGER
Ai Weiwei
Circle of Animals/Zodiac Heads,
2010
Forgyldt bronze
Variable mål
Deponering fra Frahm Samlingen i
foreløbig seks år
UDLÅN
John Kørner
Linien, 2001
Akryl på lærred
180 x 200 cm
Udlånt til udstillingen ”John Kørner
– Fanget”, HEART, 22.04 - 01.10.2013

John Kørner
Night at Stage, 2002
Akryl på lærred
180 x 250 cm
Udlånt til udstillingen ”John Kørner
– Fanget”, HEART, 22.04 - 01.10.2013
John Bock
Wühl um die Klumpen, 2002-2003
Blandede materialer
Variable mål
Udlånt til udstillingen ”Out of Fashion”, KUNSTEN Museum of Modern
Art Aalborg, 14.09.2013 -27.01.2014.
Keith Cottingham
Fictitious Portrait (triple), 1993
Digitalt konstrueret fotografi
150,5 x 131 cm
Udlånt til udstillingen ”Bodytime den symbolske krop”, Skovgaard
Museet, 14.09.2013 - 05.01.2014
Claus Carstensen/Superflex
Flex Pissing/Björk er en nar [a.k.a.
Bringing It All Back Home], 1997
Scanachrome på PVC
350 x 525 cm
Udlånt til udstillingen “Working
Title: ”A Retrospective Curated by
XXXXXXXXX””, Kunsthal Charlottenborg, 13.12.2013 - 02.02.2014

Ai Weiwei, Circle of Animals/Zodiac Heads, 2010
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UDDEPONERINGER
Andreas Golder
Keep your painting, have a beer,
2007
Olie, akryl, lak og tusch på lærred
200 x 360 cm
Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017
Christian Achenbach
Vögelchen, 2008
Olie, lak og plastik på lærred
180 x 200 cm
Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017

Eske Kath, Gravity, 2008

John Kørner
Postkontor, 2000
Akryl på lærred
150 x 180 cm
Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017
John Kørner
BIO LAND, 2001
Akryl på lærred
180,5 x 200,5 cm
Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017
Kaspar Bonnén
Uden titel, 1999
Akryl på lærred
200 x 240 cm

Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017
Richard Woods
Pale Yellow and Black Dürers Mother,
2000
Emalje på MDF
201 x 122 cm
Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017
Thorbjørn Lausten
Gong, 1972
Olie på lærred
135 x 135 cm
Uddeponeret til Økonomi- og
Indenrigsministeriet fra
12.04.2013 - 12.04.2017

Marius Bercea, La Belle Époque, 2012
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FORSKNING
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 central 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 de besøgende og for samfundet.
kunsthistorisk 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 ARKEN betragter det velkendte, klassiske
materiale ud fra en ny vinkel. I 2013 skete det blandt
andet i forhold til den mexicanske maler Frida Kahlo.
Kahlos kunst blev behandlet i et omfattende udstillingskatalog udgivet i samarbejde med det tyske forlag Hatje Cantz. I kataloget bidrog blandt andre den
hollandske kunstteoretiker Mieke Bal og den britiske
kunsthistoriker Griselda Pollock med originale nylæsninger af Kahlos praksis. Kataloget leverede dermed
et væsentligt bidrag til forskningen i den mexicanske
kunstner.
Også den danske kunstner Carl-Henning Pedersen
blev i 2013 underlagt en nøje revurdering, dels gennem ARKENs udstilling i anledning af 100-året for
kunstnerens fødsel, dels gennem det tilhørende katalog, som med bidrag af en række danske forskere
indskrev Carl-Henning Pedersen i en aktuel teoretisk
og kunsthistorisk ramme.
ARKENs andet forskningsområde angår den nyeste

samtidskunst, hvor genstandsfeltet er mere ubeskrevet, og hvor museet således bidrager til at udvikle en
faglig terminologi for at belyse samtidens visuelle
fremtrædelsesformer. I 2013 satte ARKENs udstillinger
BLUE ROOM: YANG SHAOBIN og HOTSPOT CLUJ og
tilhørende kataloger fokus på den kinesiske og rumænske kunstscene og de aktuelle problemstillinger,
der knytter sig dertil.
MUSEOLOGISK FORSKNING
Som et relativt ungt museum i det danske museumslandskab er det naturligt for ARKEN at gøre sig
grundige overvejelser omkring sin rolle i forhold til
det omgivende samfund og borgerne. ARKEN bedriver teoretisk og anvendt museologisk forskning
og arbejder bevidst med sine tanker om fremtidens
kunstmuseum. Museet 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 forskningskonsortiet 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. ARKEN er endvidere del af
det tværinstitutionelle udstillings- og forskningsprojekt ”Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab”, som i skrivende stund er ved at færdiggøre en publikation om medborgerskab med bidrag
af ARKENs kunstfaglige personale.
I 2013 udgav ARKEN et nyt nummer af forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin, der under titlen Migration:
Contemporary Art from India behandler temaet global samtidskunst og migration. Udgivelsen rummer
syv artikler forfattet af internationale forskere og kuratorer, heriblandt Mieke Bal, Gayatri Sinha og Saloni
Mathur samt ARKENs eget kunstfaglige personale og
udgør et vigtigt bidrag til det fremspirende felt ”Migration Studies”.
Det er vigtigt for ARKEN at bidrage mest muligt til udveksling af forskning. Således kontakter museet eksterne forskere for at etablere, publicere og formidle

15

FORSKNING

ny viden, sideløbende med at ARKENs eget personale
bidrager til denne viden gennem egen forskning. Ud
over ARKEN Bulletin producerede ARKEN i 2013 tre
udstillingskataloger på både dansk og engelsk med
interne og eksterne bidrag. I tal har museets kunstfaglige personale i 2013 publiceret ni interne og tre
eksterne forskningsbaserede artikler.

Ligesom publicering er vigtig, er det også af stor betydning for ARKENs kunstfaglige personale at deltage
løbende i seminarer i ind- og udland, både som tilhørere og med oplæg. I 2013 deltog ARKEN således med
oplæg ved ni konferencer. Herudover præsenterede
ARKENs museumsinspektører deres forskning gennem en lang række offentlige foredrag på museet.

ARKEN udgav i 2013 et nyt
nummer af forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin. Bulletinen udgør et vigtigt bidrag
til det fremspirerende felt
”Migration Studies”.
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ARKENS KUNSTPRIS
Under vanlig flot mediebevågenhed blev ARKENs
KUNSTPRIS og ARKENs REJSELEGAT, der er doneret
af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond, uddelt i marts 2013. Kunstprisen på 100.000 kr. gik til den
tyske samtidskunstner Carsten Höller for hans evne til
at indsætte velkendte hverdagsobjekter såsom rutsjebaner, rensdyr og karruseller i overraskende sammenhænge, så de med ét bliver fremmedgjorte for
beskueren. Höller vender verdensbilledet på hovedet,
så man mister sit trygge ståsted, og man må redefinere sit forhold til omgivelserne og sig selv.

af rum, skala og virkelighed. I sine markante installationer og fotografier slører han grænsen mellem genkendelige og ikke-genkendelige rum, så de lige akkurat balancerer mellem drøm og virkelighed.
Thilo Frank markerer sig i disse år som en af tysk
kunsts mest lovende kunstnere. På legende og poetisk vis går han i fysisk dialog med beskueren i sine
omfattende installationer. Han modtog ARKENs REJSELEGAT for sin evne til at integrere beskueren som
aktiv deltager i sine værker.

Jesper Rasmussen modtog ARKENs REJSELEGAT for
med sine værker at udfordre beskuerens opfattelse

Modtagerne af ARKENs KUNSTPRIS og ARKENs REJSELEGAT 2013. Fra venstre Thilo Frank, Carsten Höller og Jesper Rasmussen
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ARKEN EDITION
I 2013 fortsatte ARKEN sit samarbejde med det anerkendte grafiske værksted Edition Copenhagen. Litografiserien ARKEN EDITION blev initieret i 2010 med
henblik på at understøtte kunstnerisk produktion og
for at give de inviterede kunstnere mulighed for at
eksperimentere med forskellige trykketeknikker. Også
i 2013 inviterede ARKEN kunstnere med en særlig tilknytning til museet til København for at producere litografier hos Edition Copenhagen.
Den engelske kunstnerduo Tim Noble & Sue Webster
stod for årets litografi. Værket Double Double Vision
Vision er et humoristisk dobbeltportræt af kunstnerne
skabt med bind for øjnene. Baseret på erindringer om
hinanden fremstår de to portrætter kærligt drilagtige
og befriende uperfekte. Ligesom de øvrige værker
i serien kan Double Double Vision Vision erhverves
gennem ARKEN SHOP.

Øverst: Tim Noble & Sue Webster arbejder på skitse til litografi
Nederst: Tim Noble & Sue Webster, Double Double Vision Vision, 2013
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FORMIDLING OG UNDERVISNING
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
ARKENs skoletjeneste og øvrige undervisningsafdeling har gennem adskillige år arbejdet med digitale
undervisningsforløb. I 2013 blev brugen af iPads for
alvor indarbejdet som undervisningsmiddel. De er
ekstremt brugervenlige, hvilket minimerer tiden, der
går med instruktion, og de kan tages med overalt i udstillingen, hvorved det nære møde med kunsten forbliver en central dimension i forløbene og de digitale
produktioner.
I undervisningsforløbene knyttet til udstillingen CARLHENNING PEDERSEN 100 ÅR, blev kunstnerens syn
på sig selv som ”fantasiens maler” udforsket. Eleverne
undersøgte værkerne gennem visuelle og sproglige
meddigtninger, og forløbene gav anledning til at diskutere, hvor billeder og fantasi kommer fra, og hvordan fantasi og virkelighed hænger sammen. Årets
Sanddag havde også Carl-Henning Pedersens kunst
som tema. 1400 skoleelever og børnehavebørn fra
Køge Bugt, København og Vestegnen byggede skulpturer på stranden. Dagen sluttede med en festlig koncert i silende regnvejr med Fuzzy og Tom McEwan.
I forbindelse med Frida Kahlo-udstillingen fokuserede undervisningen på elevernes egne fortællinger
om identitet, tilhørsforhold og selviscenesættelse
med inspiration fra Kahlos værker og historie. Som

noget nyt blev værkstedet KREATIV indrettet med rekvisitter: Dragter produceret af elever på CPH West,
himmelseng, udstoppede dyr og tableauer, som eleverne kunne bruge til at ”Fridanize” sig selv. Alle blev
opfordret til at dele deres oplevelser på den digitale
billedtjeneste Instagram, der kom til at fungere som
en visuel gæstebog, der kunne opleves på nettet og
som et slideshow i KREATIV. Ny-indretningen af KREATIV som et pædagogisk værktøj var en stor succes,
og inddragelsen af rummet som en læringsressource
vil fortsætte i 2014, hvor KREATIV igen vil afspejle de
skiftende udstillinger.
”Kreative Børn” er ét blandt flere projekter under KulturMetropolØresund, en kulturaftale indgået mellem
26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. ARKEN deltager i den lokale ”Kreative Børn”arbejdsgruppe nedsat af Ishøj Kommunes kulturkonsulent. Arbejdsgruppen har haft særligt fokus på at
udvikle kulturpakker til alle børn i daginstitutioner og
folkeskoler i kommunen. Kulturpakketilbud skal involvere børn aktivt og inspirere til, at børnene ser sig selv
som kreative medskabere af kultur. Der skal i den forbindelse tilbydes gratis forberedende workshops for
pædagoger og lærere som en form for efteruddannelse/kompetenceudvikling. ARKEN gennemførte 32
kulturpakkeforløb i 2013.
I forbindelse med forårets og efterårets store udstillinger afholdes altid velbesøgte lærerkurser. I 2013
blev indført en form, hvor flere stemmer blev sat i spil:
Inspektøren på udstillingen introducerede til udstilling
og koncept, undervisningsafdelingen introducerede
til undervisningsvinklingen, og efterfølgende blev
deltagerne sendt på en stafet rundt i museet, hvor de
mødte ARKENs undervisere og i praksis kunne afprøve de øvelser og greb, som deres elever ville møde i et
forløb. Efterårets lærerkursus var museets hidtil mest
velbesøgte med 300 tilmeldte lærere, studerende og
pædagoger, som var meget begejstrede for kursets
nye form.
ARKEN deltog i projektet ”Learning Museum”, der har
fokus på lærerseminariernes brug af kulturinstitutioner.
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Projektet sluttede i 2013, men samarbejdet med læreruddannelserne er fortsat interessant. Derfor har
ARKEN taget initiativ til et netværk med billedkunstunderviserne på Københavns seminarier for at udforske kunstpædagogikken og være i dialog om udviklingen af den nye læreruddannelse.
I 2013 afviklede ARKEN 20 ugekurser, der henvendte
sig til en bred gruppe af unge. Målgruppen blev repræsenteret af ca. 350 elever og kursister fra 10. kl.
centre og produktionshøjskoler fra Vestegnen, Køge
Bugt og København. Som en videreudvikling af disse
kurser indgik ARKEN i foråret et samarbejde med Opfindertjenesten på Teknologisk Institut. Hovedfokus
var en fælles interesse for at undersøge og udfordre
begreberne kreativitet og innovation, og se om Opfindertjenesten og ARKEN i et - traditionelt set - umage
parløb kunne kvalificere og styrke kreative og innovative læringsprocesser hos unge kursister. Herunder
bl.a. undersøge om kunsten kunne bruges som kritisk
sparringspartner i innovationsforløb, og om der herigennem kunne udvikles metoder til at arbejde med
”humanistisk innovation”. Sammen med Opfindertjenesten blev en pilot-workshop gennemført på ARKEN
med unge studerende fra KTS (Køge Tekniske Skole),
hvor diskussioner affødt af værker fra ARKENs samling
dannede udgangspunkt for en designproces.

Entreprenørskabsfonden og det interregionale EUprojekt ”Centres”, som har fokus på, hvordan skoler
og kulturinstitutioner/-industrier kan samarbejde om
at skabe værdi for andre.
TALENTUDVIKLING
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) er et
væksthus på Vestegnen for unge talenter i alderen
15–25 år. Skiftende professionelle billedkunstnere
underviser de omkring 20 kursister, så de introduceres til både værkproduktion, kunstteori og kunstens
aktuelle diskussioner.
BGK er et bidrag fra museets side til både uddannelse
og personlig udvikling blandt unge på Vestegnen og
i resten af hovedstadsområdet. Ønsket med BGK er

Workshoppen, som fik positiv feedback fra KTS, pegede på nye måder at gøre kunstmuseet relevant for
bl.a. nogle af de unge-grupper, som traditionelt ikke
bruger museet. Med afsæt i pilotprojektet har Kulturstyrelsen bevilliget midler til, at ARKEN i samarbejde
med Teknologisk Institut, Handelsskoler og Tekniske
skoler i 2014–2015 kan udvikle innovationskurser på
ungdomsuddannelsesniveau.
Også i forhold til grundskolen har ARKEN været
optaget af, som kultur- og dannelsesinstitution, at
præge, hvordan skoler arbejder med buzzwords som
kreativitet, innovation og entreprenørskab. I et kickstartprojekt (længerevarende samarbejde mellem
ARKEN og lokale skoler) med Vejlebroskolen, Ishøj,
skabte 8. klasses elever oplevelser for løberne i Copenhagen Art Run, som afholdes hvert år i september
i Ishøj Strandpark. Projektet var et samarbejde med
Undervisningsforløb i HOTSPOT CLUJ - NY RUMÆNSK KUNST
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både at sikre unge talenter et kvalificeret vækstrum
og at bidrage til grundlæggende diskussioner om
eksistens og sammenhæng blandt unge. ARKEN tilstræbte i 2013 at øge synligheden af BGK og arbejdede derfor med projekter uden for museet. Der blev
særligt arbejdet med byen som mulighedsrum, ejerskab af det offentlige rum og kunst uden for institutionelle rammer. Der blev udstillet på galleri «Tårnet», i
Carlsberg Byen, og BGK drev i en periode et eksperimenterende udstillingssted i Ishøj Bycenter.
I 2013 søgte tre BGK-kursister ind på Det Kongelige
Danske Kunstakademi, og de kom alle til samtale. En
enkelt blev optaget. Tidligere BGK-kursister færdes i
høj grad i kunsten. Således driver tre tidligere kursister
galleri i København, mange går på akademier i både
ind- og udland, og en enkelt er assistent for den franske kunstner Pierre Huyghe.
I 2014 vil aktiviteterne stadig fokuseres på tilstedeværelse i omverdenen. Det er en ambition, at kursisterne
skal lave en udgivelse om deres produktion, og der
skal laves flere værker til det offentlige rum. I det hele
taget vil synlighed og eksemplarisk praksis i forhold til
andre unge stå i centrum.
OUTREACH
ARKENs familie- og ferieaktiviteter var velbesøgte hele
året. Til Familiesøndagene har børn, unge og voksne
med udgangspunkt i museets udstillinger og samling
bygget, tegnet, diskuteret og fantaseret. I starten af
året fik Familiesøndagen besøg af I Tråd med Verden
(en lokal socialøkonomisk virksomhed), der fungerede
som gæsteundervisere og introducerede familierne til
broderi inspireret af Grayson Perrys fantastiske tapet.
I forbindelse med Golden Days-festivalen blev Familiesøndagen ”dyppet i kærlighed”, hvor de besøgende
inspireret af Frida Kahlos maleri Diego i mine tanker
lavede selvportrætter med deres kærlighedstemaer i
panden. Desuden arrangerede ARKEN sammen med
Ishøj Bibliotek og Det Kongelige Teater en oplevelsesstafet for lokale familier. Samarbejdet har skabt tætte
relationer samt en stor interesse for ARKENs aktiviteter blandt familierne, der fungerer som gode ambassadører for at nå nye brugere til museet.

FORMIDLING
I 2013 blev projektet ”Formidling i Lommen”, der er
støttet af Kulturstyrelsen, afsluttet med lanceringen
af en applikation om ARKEN. Applikationen fungerer
både som digitale skilte udvalgte steder på museet
og som et katalog over samling, arkitektur og udstillinger. Denne løsning blev valgt efter inddragelse af
mange forskellige interessenter: KLUB ARKEN-medlemmer, unge fra museets talentskole (BGK), skolelærere, frontpersonale, voksne museumsgæster med
smartphones og unge ikke-brugere i alderen 20–30
år. Det var tydeligt fra alle målgrupper, at deres vigtigste kriterium var nem tilgang til formidlingen på museet. Brugen af egne gadgets var ikke en høj prioritet.
Dette resulterede i en udformning til tablets, der på
museet fungerer som digitale skilte, så publikum kan
møde kunstnerne ved værkerne og fordybe sig i arkitekturen, de steder hvor det er relevant. ”Skiltene” på
museet er kun en smagsprøve på al den viden, som
kan tilgås hjemmefra, når applikationen downloades
til ens egen tablet. På den måde imødekommer applikationen brugernes ønsker om formidling før, under og efter et museumsbesøg. ”Skiltene” har været
tilgængelige på museet siden 1. juni og bliver løbende
skiftet ud og flyttet, alt efter hvilke værker fra samlingen
der ønskes formidlet. App’en er udviklet af ARKEN i
samarbejde med Redia A/S og forskningskonsortiet
DREAM med støtte fra Kulturstyrelsen.
MEDBORGERSKAB
ARKEN deltager i et større tværmusealt forskningsog 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. Projektet er støttet af
Kulturstyrelsen og afsluttes i 2014 med lanceringen
af en dansk og engelsk antologi ved Kulturstyrelsens
seminar i maj og ved The Inclusive Museum Seminar i
Los Angeles i august.
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Det overordnede mål for ARKEN 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 2013 var PR-indsatsen primært rettet mod åbningerne
af de tre udstillinger; CARL-HENNING PEDERSEN 100
ÅR, HOTSPOT CLUJ – NY RUMÆNSK KUNST og FRIDA
KAHLO – ET LIV I KUNSTEN. Dertil kom tre mindre udstillinger; QIU ANXIONG: THE NEW BOOK OF MOUNTAINS AND SEAS II, BLUE ROOM: YANG SHAOBIN og
EN KØN HISTORIE.
Alle udstillinger fik meget fin opmærksomhed især FRIDA KAHLO, hvor antallet af omtaler, omfanget af anmeldelser og aktiviteten på de sociale medier var meget
stor. I forbindelse med udstillingsåbningen afvikledes
en outdoorkampagne bestående af kulturbannere i
København og plakater på HT-områdets stationer. En
kampagne, der afstedkom stor aktivitet på de sociale
medier, hvor folk fotograferede og lagde opdateringer
på Twitter, Instagram og Facebook. I forbindelse med
FRIDA KAHLO ”sidste chance”-kampagnen blev en
række tiltag eksekveret inden for online- og mobile marketing, bl.a. et nyt swipe-annonceformat på Politikens
og Berlingskes mobilsites kombineret med bannerannoncering. Resultatet var overbevisende, og annonceformatet vil blive brugt fremadrettet. Således afprøves
løbende nye digitale tiltag på marketingfronten.

SOCIALE/DIGITALE MEDIER
Kommunikationsafdelingens store fokusområde er
fortsat de sociale medier. Brugen af disse intensiveres og udbygges fortløbende som en del af ARKENs
kommunikationsstrategi. Som supplement til ARKEN
Channel, der kom til i 2011, og online-uddrag af ARKENs kataloger, som kom til i 2012 og hurtigt fandt
mange læsere verden over, så introducerede ARKEN
i 2013 brug af officielle hashtags. Dels for at signalere
over for museets besøgende, at ARKEN støtter og
opfordrer til brug af sociale medier på museet, dels
som et forsøg på at samle besøgendes opdateringer
under så få hashtags som muligt. Instagram og Twitter blev herved en integreret del af museets strategiske arbejde med sociale medier, og i 2014 vil brugen
af hashtags på museet intensiveres.
I samarbejde med Berlingske Media blev en Frida
”look-alike”-konkurrence udskrevet på Instagram under #FridaBerlingskeArken. Der blev som led i strategien om at skabe synergi mellem de digitale/sociale
platforme opdateret på ARKENs Facebook-side med
vinderne af InstaFrida-konkurrencen, og de uploadede billeder kørte i loop på både arken.dk og på
ARKENs Facebook-side samt på b.dk/frida.
Samarbejdet og konkurrencen med Berlingske under
#FridaBerlingskeArken var en stor succes og genererede mange fantastiske og fantasifulde Frida Kahlofortolkninger på Instagram.

En fornem donation fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD bestående af Elmgreen & Dragsets Powerless
Structures, Fig. 101 samt Frahm Samlingens deponering af Ai Weiweis Circle of Animals/Zodiac Heads genererede også megen omtale i både aviser, radio og TV.
Omsat i kr. lå omtalen i 2013 væsentlig højere end
rekordårene i 2011 og 2012, som kom op på 23 mio. kr. I
de danske og svenske medier blev det til omtaler, som
kan omregnes til godt 36,5 mio. kr. i annonceværdi. Dertil kommer den øvrige internationale mediedækning.

Ciprian Mureşan, I’m Protesting Against Myself, 2011
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KLUB ARKEN oplevede i løbet af 2013 en stigning
i antallet af medlemskaber og lå ved udgangen af
2013 på 5477. Loyaliteten blandt medlemmerne er
fortsat utrolig høj, og 81,40 pct. vælger at gentegne
medlemskabet.

udstillinger og arrangementer, interviews med aktuelle kunstnere, gode tilbud samt meget mere. Som
supplement udsendes et månedligt nyhedsbrev. Pt.
ligger antallet af modtagere på 4555 – en stigning på
33 pct. siden sidste år.

AKTIVITETER
Også i 2013 var aktivitetsniveauet højt og klubbens medlemmer meget engagerede. Der blev afholdt 15 særlige
arrangementer for klubbens medlemmer, og dertil kom
invitationer til ferniseringer og offentlige foredrag.

Fremadrettet vil klubben holde fokus på medlemsservice, nyudvikling af medlemsskaber, et højt informationsniveau og endnu flere interessante tiltag, som
klubbens medlemmer kan få glæde af.

I forbindelse med Carl-Henning Pedersen-udstillingen
kom godt 300 medlemmer til inspektørforedragene,
og klubben tog en tur til Herning på Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts Museum. Sommermiddagen
trak som altid mange gæster, og gallerivandringerne
hen over sommeren var en succes. I forbindelse med
HOTSPOT CLUJ kunne klubben tilbyde reduceret billetpris til den rumænske film Mor og søn, som modtog
Guldbjørnen i Berlin. Samme mulighed gav klubben
medlemmer, der ønskede at se Opera Hedelands Madame Butterfly.

ARKENs STØTTEFORENING
Som et nyt initiativ etablerede ARKEN i slutningen af
2012 en støtteordning, hvor man ved at indbetale et
mindre beløb 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. Støtteforeningen
er kommet flot fra start og havde ved udgangen af
2013 309 medlemmer.

I oktober drog 30 klubmedlemmer til Mexico i Frida
Kahlo og Diego Riveras fodspor. Den 14 dage lange tur
blev udsolgt straks og viste endnu engang, at KLUB
ARKENs medlemmer gerne rejser til den anden side af
jorden for at få nogle ekstraordinære kunstoplevelser.
Også inspektørforedragene om Frida Kahlo trak flere
end 300 medlemmer.
Den 31. oktober blev klubbens 15-års jubilæum fejret
med et arrangement, hvor 180 medlemmer mødte op
til kage, gløgg og rabat i den julepyntede butik. Et af
de mest eftertragtede arrangementer var besøget på
det litografiske værksted Edition Copenhagen, som
museet også samarbejder med vedr. ARKEN EDITION.
En ekstra tur er afviklet i 2014, så de mange på venteliste også kunne få fornøjelsen.
KLUB ARKEN MAGASIN OG NYHEDSBREV
Tre gange årligt modtager medlemmerne et postomdelt KLUB ARKEN Magasin med information om
KLUB ARKEN besøger Frida Kahlo Museet i Mexico
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Ved udgangen af 2013 var der 29 medlemmer af ERHVERVSKLUB ARKEN, heraf flere der har været medlemmer i en årrække.
Blandt de faste arrangementer afholdt erhvervsklubben i 2013 tre forferniseringer i forbindelse med åbningerne af de store særudstillinger: CARL-HENNING
PEDERSEN 100 ÅR, HOTSPOT CLUJ og FRIDA KAHLO.
Forferniseringerne var velbesøgte, og medlemmerne
gav udtryk for, at de er glade for at have mulighed for
at invitere samarbejdspartnere, kunder etc. med til disse arrangementer. Til erhvervsklubbens årlige middag
fortalte ARKENs sikrings- og bygningschef om projekt
KUNSTENS Ø, hvilket gav medlemmerne et eksklusivt
indblik i den forestående byggeproces. Derudover inviteres erhvervsklubben altid med til overrækkelse af
ARKENs KUNSTPRIS og ARKENs REJSELEGAT.

ets øvrige lokaler samt de medfølgende fribilletter til
særudstillingerne, hvor især FRIDA KAHLO var populær.
Som noget nyt tog ARKEN en social platform i brug
over for erhvervsklubbens medlemmer i form af en
LinkedIn-gruppe. Via dette medie sendes der bl.a. invitationer ud, skabes en dialog omkring ønsker til kommende netværksarrangementer, og der er mulighed
for at netværke på kryds og tværs. Medlemmerne tog
generelt rigtig godt imod det nye initiativ.
ARKEN sætter stor pris på samarbejdet med erhvervsklubbens medlemmer og ser det som et væsentligt element i museets mål om at bygge bro mellem kunsten
og erhvervslivet. ARKEN ser frem til at kunne tilbyde
klubbens medlemmer en ny type arrangement i 2014
udover de faste aktiviteter.

I det forgangne år gjorde ERHVERVSKLUB ARKENs
medlemmer fint brug af klubbens mødelokale, muse-

Foredrag ved ERHVERVSKLUB ARKENs årlige middag
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ARRANGEMENTER
Der blev i 2013 afholdt 61 kommercielle arrangementer på ARKEN heraf to foto-/filmoptagelser. Arrangementerne varierede meget fra konfirmationer
til 2-dages konferencer og Statsministerens Rigsmøde. Dette vidner om museets alsidighed og fleksibilitet som møde- og konferencested.
Året gik således rigtig godt med nogle store og
vellykkede arrangementer og mange tilfredse nye og
gamle kunder. Museets møde- og konferencepakker
er især populære, og som noget nyt blev konferencepakkerne i 2013 udvidet med to nye prisklasser for
at imødekomme kundernes ønske om flere valgmuligheder.

KONCERTER
I 2013 blev der afholdt to koncerter. Marie Frank Duo
gæstede museet i foråret, og i efteråret havde ARKEN
Marie Carmen Koppel på programmet.
ARKENs koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet
KoncertArt, der sammen med museet tilrettelægger
et koncertprogram, der dækker klassisk, jazz og rytmisk musik. 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. ARKEN værdsætter det professionelle samarbejde med Siemens
og KoncertArt.

De kommercielle aktiviteter er en vigtig indtægtskilde
for ARKEN, og det samlede resultat for 2013 var meget tilfredsstillende.

Trendkonference med bespisning i Foyeren

Volkswagen-arrangement i ARKENs Koncert- og Konferencesal
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ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger,
klassisk og nyt design, kunsthåndværk og grafik. Nøgleordene er originalitet og kvalitet.

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. Caféen justerer sit
menukort efter årstiden og de aktuelle udstillinger og
henter desuden inspiration fra de udstillende kunstnere og relevante geografiske områder.

Museets shop havde et meget positivt og tilfredsstillende år med et fint overskud.
I 2013 blev shoppens generelle sortiment udvidet,
og der blev gjort en stor indsats for at skaffe udstillingsrelaterede varer til de store særudstillinger med
Carl-Henning Pedersen og Frida Kahlo, så der kunne
indrettes særlige områder med kun disse varer.
I foråret lykkedes det at præsentere et stort udvalg af
Carl-Henning Pedersen-produkter bl.a. takket være et
fint samarbejde med Carl-Henning Pedersen & Else
Alfelts Museum. I løbet af Frida Kahlo-udstillingen
prægede mange flotte mexicanskproducerede unikaprodukter shoppen og bød samtidig de besøgende
velkommen til et helt Frida-univers.
ARKEN oplevede i 2013 et stigende antal gæster, der
udelukkende besøgte museet for at handle i shoppen. Dette er en glædelig tendens, der er udtryk for,
at ARKEN SHOP har konsolideret sig som en synlig og
foretrukken designbutik på Vestegnen.

2013 blev et rigtigt godt år for caféen. Aktivitetsniveauet var knap så højt i årets første halvdel, men steg
eksplosivt og kulminerede sidst på året under Frida
Kahlo-udstillingen, hvor caféens kapacitet for alvor
blev udfordret.
Caféen omfatter også catering til de arrangementer,
som afholdes på ARKEN. I 2013 valgte flere af museets stamkunder atter at holde deres konferencer og
møder på ARKEN.
Der blev desuden skabt nye tiltag i form af nye kaffe- og tetyper, større kageudvalg og flere økologiske
råvarer for at imødekomme gæsternes ønsker. I sommerperioden reklamerede caféen udendørs med
henblik på at nå ud til bl.a. strandgæsterne.
Også i 2014 vil caféens menukort være inspireret af de
aktuelle udstillinger, og under HUNDERTWASSER vil
menukortet indeholde østrigske og økologiske retter.

ARKEN SHOP

ARKEN CAFÉ
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ARKEN arbejder konstant på at effektivisere og udnytte museets eksisterende ressourcer bedst muligt.
Forårets besøgstal var lavere end forventet, hvilket
derfor resulterede i en tilpasning af medarbejderstaben. Med efterårets succesfulde Frida Kahlo-udstilling blev der dog igen opjusteret på personalesiden,
og på trods af det til tider meget høje besøgstal og

hektiske tempo lykkedes det personalet at sikre en
god service og fin stemning på hele museet.
ARKEN blev i 2013 mindre løntungt og opnåede
større fleksibilitet i medarbejderstaben, hvilket gør
museet mindre følsomt i forhold til svingninger i besøgstallet.

DIREKTION

DIREKTØR

VICEDIREKTØR

DIREKTIONSSEKRETARIAT

KOMMUNIKATION

IT

ERHVERV

BUTIK & BILLET
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DRIFT

VAGT

RENGØRING

Rengøring

KUNST
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ARKEN opnåede i 2013 værdifuld og generøs støtte
fra mange fonde, puljer og virksomheder, som på afgørende vis bidrog til museets udvikling og høje faglige resultater.
I sit arbejde med sponsorer lægger museet vægt på
samfundsrelevans, værdimatch og gensidig synergi.
ARKEN er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder inden for en række sektorer. Museet er en vigtig
kommunikationsplatform og kan tilbyde en bred vifte
af hospitality muligheder til gavn for sine samarbejdspartnere.
En markant fondsdonation i 2013 var bronzeskulpturen Powerless Structures, Fig. 101, som blev doneret af
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD. Den kommer til
ARKEN fra Trafalgar Square i London.
SPONSORER
Av form ydede støtte i form af materialer til workshops
og Familiesøndage.
Møbelfirmaet Erik Jørgensen samarbejdede med ARKEN i forbindelse med CARL-HENNING PEDERSEN
100 ÅR og FRIDA KAHLO - ET LIV I KUNSTEN.
KLS Grafisk Hus A/S og ARKEN samarbejdede i et
sponsorpartnerskab med udgangspunkt i en fælles
interesse for at opnå høj kvalitet i trykudgivelser, herunder kunstkataloger og plakater i forbindelse med
ARKENs udstillinger. KLS Grafisk Hus A/S leverede ligeledes skiltning til hele museet. Samarbejdet er et
langtidssamarbejde, der strækker sig over en årrække.
Siemens treårige koncertsponsorat af ARKENs koncertvirksomhed dækkede også 2013. Både Siemens
og ARKEN har fokus på forskning, læring og teknologi
dog med hver sit udgangspunkt.
TRYG på Stranden, et non-kommercielt samarbejde
mellem TrygFonden og Dansk Svømmeunion, bevilgede livreddere til den årlige Sanddag.

FONDE
ANNIE & OTTO JOHS. DETLEFS’ FONDE OJD
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond donerede i 2013 ARKENs KUNSTPRIS og ARKENs REJSELEGAT.
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD donerede værket Powerless Structures, Fig. 101 (2012) af den dansknorske kunstnerduo Elmgreen & Dragset.
NORDEA-FONDEN
Nordea-fonden støttede på afgørende vis ARKENs
store internationale særudstillinger under temaet Passion & Indsigt i perioden 2011-2013. I 2013 drejede det
sig om CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR, HOTSPOT
CLUJ - NY RUMÆNSK KUNST og FRIDA KAHLO - ET
LIV I KUNSTEN. Nordea-fonden gav desuden tilsagn
om at yde afgørende støtte til MODELLEN: PALLE
NIELSEN i 2014.
AUGUSTINUS FONDEN
Augustinus Fonden ydede afgørende støtte til FRIDA
KAHLO - ET LIV I KUNSTEN og gav tilsagn om at yde
afgørende støtte til HUNDERTWASSER - KUNSTNER
OG ØKOAKTIVIST i 2014.
ØVRIGE FONDE
15. Juni Fonden støttede CARL-HENNING PEDERSEN
100 ÅR, som blev vist på ARKEN og på Carl-Henning
Pedersen & Else Alfelts Museum, Herning, i 2013.
Beckett-Fonden støttede FRIDA KAHLO - ET LIV I KUNSTEN.
Carl-Henning Pedersen Fonden støttede CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR.
Erichsens Kunstfond donerede værket Gravity (2008)
af den danske kunstner Eske Kath.
Færchfonden støttede CARL-HENNING PEDERSEN
100 ÅR.
Knud Højgaards Fond støttede både CARL-HENNING
PEDERSEN 100 ÅR og FRIDA KAHLO - ET LIV I KUNSTEN.
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Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
støttede CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR og gav
tilsagn om at støtte HUNDERTWASSER - KUNSTNER
OG ØKOAKTIVIST i 2014.
Ny Carlsbergfondet støttede kataloget til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR.
Oda og Hans Svenningsens Fond støttede CARLHENNING PEDERSEN 100 ÅR.
Oticon Fonden støttede CARL-HENNING PEDERSEN
100 ÅR.
Toyota-Fonden støttede CARL-HENNING PEDERSEN
100 ÅR.

Kulturstyrelsens Formidlingspulje 1 støttede projektet
”ARKEN over broen”, som realiseres i 2013-2014.
Kulturstyrelsens Formidlingspulje 4 støttede projektet
”Nye målgrupper på kunst- og kulturhistoriske museer”, som realiseres i 2013-2014.
Kulturstyrelsens Formidlingspulje 1 gav tilsagn om at
støtte projektet ”Kurser i kreativ innovation – Undervisningsforløb med fokus på kunstneriske og teknologiske innovationsmetoder for erhvervsrettede gymnasieuddannelser”, som realiseres i 2013-2015.
Kulturstyrelsens Formidlingspulje 4 gav tilsagn om at
støtte projektet ”Hvordan kunstmuseet kan blive relevant for segmentet moderne individorienteret”, som
realiseres i 2013-2015.

Bikubenfonden støttede realiseringen af ARKEN BGK.
OFFENTLIGE PROJEKTTILSKUD
Albertslund, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje
Taastrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk Kommuner bidrog til realiseringen af Sanddagen på Ishøj Strand.

Statens Kunstfond støttede komponisten Fuzzys produktion af et musikalsk værk til CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR.
Statens Kunstråd støttede HOTSPOT CLUJ - NY RUMÆNSK KUNST.

Huskunstnerordningen under Statens Kunstråd støttede ARKEN BGK.
Ishøj Kommune ydede støtte til ARKENs driftsudgifter.
Ishøj Kommune ydede tilskud til undervisningsforløb
på ARKEN for børnehaver og folkeskoleelever i Ishøj
kommune og gav tilsagn om at fortsætte støtten i
2014.
Ishøj Kulturskole og ARKEN samarbejdede om at realisere en sommerskole på museet.
Kulturstyrelsens digitale pulje støttede projektet ”Formidling i lommen”, som blev aflsuttet i 2013.
Kulturstyrelsens E-museumspulje støttede projektet
”Utopia – fortællinger om nye byer, de mennesker der
bor i dem og deres drømme”.
Gæster i udstillingen HOTSPOT CLUJ - NY RUMÆNSK KUNST
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I alt besøgte 158.161 gæster ARKEN i 2013. Der var
budgetteret med et besøgstal på 150.000 gæster.
Årets besøgstal er tilfredsstillende og viser, at ARKENs
alsidige udstillingsprogram i 2013 henvendte sig til en
bredt sammensat målgruppe.

dannelserne samt i deres fritid. I alt besøgte 23.868
børn museet svarende til 15,1 pct. af det samlede besøgstal. Til sammenligning var børne- og ungebesøgstallet i procent af det samlede besøgstal i 2012 på
12,3 pct.

Bedst besøgte særudstilling blev efterårets store udstilling FRIDA KAHLO - ET LIV I KUNSTEN med i alt
114.709 gæster i hele udstillingsperioden 07.09.2013 –
12.01.2014. Forårsudstillingen CARL-HENNING PEDERSEN 100 ÅR fik et besøgstal på 50.853 gæster.
Årets gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst
blev i 2013 på i alt 52,06 kr. mod budgetteret 54,07 kr.
og 50,75 kr. i 2012. En større andel af børn og unge
end forventet besøgte museet i 2013, hvilket er den
primære årsag til den lidt lavere gennemsnitlige entréindtægt.
ARKEN blev også i 2013 i høj grad besøgt af KLUB
ARKENs medlemmer. Ca. 10 pct. af årets gæster 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 2013 som
led i undervisningen i folkeskolen og på ungdomsud-

Gæster i ARKENs samling

BESØGSTAL OVER FEM ÅR
2009

2010

2011

2012

2013

105.844

74.926

116.481

78.234

100.013

10.072

8.907

10.304

11.785

14.486

Studerende

4.011

4.052

8.500

4.420

7.441

Skole-/Gymnasieelever

7.557

9.196

19.672

7.212

14.124

Børn op til 18 år

7.382

8.529

15.957

7.405

9.744

Arrangementer

10.293

13.915

11.303

9.830

12.353

145.159

119.525

182.217

118.886

158.161

Voksne
KLUB ARKEN

I alt

30

ØKONOMI

ØKONOMI
ARKEN havde i 2013 et overskud på 2.812.712 kr. mod
budgetteret 67.000 kr. Resultatet er meget tilfredsstillende. Det gode resultat er bl.a. frembragt dels via
øgede indtægter dels via et mindre omkostningsforbrug, da ARKEN i foråret 2013 gennemførte en omlægning og en effektiviseringsproces af ARKENs omkostningsstruktur. Dette har bl.a. medført en reduktion
i museets faste medarbejderstab og løbende optimering af arbejdsprocesser.
Af årets overskud henlægges 1,7 mio. kr. til en reserve i
egenkapitalen med ordlyden ”Henlagt til udsmykning
af KUNSTENS Ø”, således at denne reserve pr. 31. december 2013 i alt udgør 3,4 mio. kr. Der vil uomtvisteligt blive brug for betydelige midler, både eksterne og
egne midler, til udsmykning af KUNSTENS Ø, når den
står færdig i 2015.
Derudover henlægges yderligere 1,0 mio. kr. til en
ny reserve i egenkapitalen med ordlyden ”Henlagt
til ejendomsvedligeholdelse”. Større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen vil være nødvendige at
gennemføre inden for de kommende 5 år.
ARKEN foretog i 2013 på opfordring fra ARKENs revision PwC en skønsændring i beregningen af feriepengehensættelsen. Dette har betydet en øget feriepengehensættelse i 2013 på ca. 1,0 mio. kr., som årets
resultat således er ekstraordinært belastet af.
ARKENs samlede indtægter udgjorde i 2013 i alt ca.
69 mio. kr., og de samlede indtægter var dermed ca.
8,5 mio. kr. større end det budgetterede. Merindtægterne kom primært fra øgede fondstilskud til øremærket
kunstkøb på 6,0 mio. kr. samt fra effektivisering og løbende besparelser. Dertil kom en ekstraordinær indtægt vedrørende tidligere år på netto ca. 1,7 mio. kr.
som følge af en af SKAT godkendt praksisændring i
fradrag for moms af museale omkostninger.

•
•
•
•
•
•

Renovering af udendørs drænpumpebrønd
Udvikling af ny hjemmeside bl.a. med det formål
at optimere siden til smartphones og tablets
Opdatering af tegninger over ARKEN
Nyt dokument journalsystem
Nyt klimastyringssystem
Nye projektorer til Koncert- og Konferencesalen
og Filmsalen

ARKEN vil også i årene fremover have fokus på stram
økonomistyring og løbende optimeringer/effektiviseringer, 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 2013 med 2.812.712 kr. og udgjorde pr. 31. december 2013 i alt 8.027.369 kr. Heraf er, som nævnt
i begyndelsen af afsnittet, henlagt 3,4 mio. kr. til udsmykning af KUNSTENS Ø og 1,0 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse.
Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital
dog med 5.937.495 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 5.937.495 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 2013.
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.

ARKEN anvendte også i 2013 midler til helt nødvendige investeringer:
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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 22,1 mio. kr. efter afskrivninger. Den
offentlige ejendomsvurdering af ARKENs ejendom
udgør pr. 31. december 2013 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 2013
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende to figurer:

Hvorfra fik ARKEN midlerne på i alt 69 mio. kr.
Andre
driftsindtægter
3%
1,8 mio.
Kommercielle
indtægter
18 %
12,5 mio.

Finansloven, drifttilskud
46 %
31,9 mio.

Entré- og
medlemsindtægter
16 %
11,3 mio.

Andre projekttilskud
16 %
11,0 mio.

Ishøj Kommune
1%
0,5 mio.

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på i alt 69 mio. kr.
Overført Renter Afskrivninger
overskud 2 %
2%
0%
1,4 mio.
1,4 mio.
0,1 mio.
Administration
13 %
9,0 mio.

Udstillinger, samling
og formidling 30 %
21,1 mio.

Kommercielle
omkostninger
17 %
11,8 mio.

Kultur og Børn
6%
4,0 mio.

Henlæggelser
4%
2,7 mio.
Ejendom
16 %
10,8 mio.

Marketing, PR og
KLUB ARKEN
10 %
6,7 mio.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2009 – 2013
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende tre figurer:

5 års indtægtsfordeling
I alt 56,9
mio. kr.

I alt 62,1
mio. kr.

I alt 71,8
mio. kr.

31 %

28 %

36 %

13 %

19 %

I alt 73
mio. kr.

I alt 69
mio. kr.

41 %

35 %

100
80
60

Museale egenindtægter
Kommercielle egenindtægter
Offentlige tilskud
19 %

15 %

53 %

45 %

44 %

2010

2011

2012

18 %

40
56 %
20

47 %

%
0
2009

2013
Regnskabsår

5 års omkostningsfordeling
I alt 62
mio. kr.

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

100
14 %
80
18 %
60
40

I alt 71,7
mio. kr.
4%

I alt 71,2
mio. kr.
4%

I alt 66,2
mio. kr.
4%

4%

13 %

13 %

13 %

14 %

18 %

14 %

13 %

16 %

12 %

19 %

49 %

46 %

19 %

15 %

18 %

Ekstraordinære omkostninger
Renter og afskrivninger
Administrative omkostninger
Ejendomsomkostninger
Kommercielle omkostninger

50 %

55 %

2011

2012

48 %

Museale omkostninger

20
%
0
2009

2010

2013
Regnskabsår

Udvikling i indtægterne
80
70
60
50
40

I alt
56,9
17,5

I alt
62,1

I alt
71,8

I alt
73

25,8

29,8

I alt
69
Museale egenindtægter

17,4

24,1

Kommercielle egenindtægter
Offentlige tilskud

7,3

12

14

10,8

12,5

32,1

32,7

32

32,4

32,4

30
20
10
Mio. kr.
0
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LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 for ARKEN Museum for
Moderne Kunst.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og efter Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. 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 12. marts 2014
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til bestyrelsen for ARKEN Museum for Moderne Kunst
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for
Moderne Kunst for perioden 1. januar til 31. december
2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer
m.v. og årsregnskabsloven.
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461
af 25. april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven. 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.
Herudover 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 Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 461 af 25. april 2013 om 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af
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 2013 samt af resultatet af
museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25.
april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven.
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.

36

REVISIONSPÅTEGNING

SUPPLERENDE OPLYSNING OM FORSTÅELSE AF
REVISIONEN
Årsregnskabet indeholder budgettal for regnskabsåret for så vidt angår resultatopgørelsen og noterne
hertil. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
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.
København, den 12. marts 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
B samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af
25. april 2013 om museer m.v.
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, anden
gæld eller de poster, som de vedrører.
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.
UDSTILLINGS- OG 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.
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Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger
vedrørende fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen
på tidspunktet for deres afholdelse.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger
til imødegåelse af forventede tab.

SKAT
ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget
for at betale skat, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.

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

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.

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 amortiseret kostpris, svarende til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.
ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSER
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret
kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
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PENGESTRØMSOPGØRELSEN
Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres
efter den indirekte metode og viser pengestrømme
vedrørende drift, investeringer og finansiering samt
ARKENs likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres
som driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter
omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af
immaterielle, materielle og 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

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

Regnskab
2013 i kr.

Budget
2013 i t. kr.

Regnskab
2012 i t. kr.

Entré- og salgsindtægter mv.

1

23.948.417

23.691

19.299

Stats- og kommunalt tilskud

2

32.393.764

32.422

32.358

Øvrige tilskud

3

10.893.779

4.423

21.346

67.235.960

60.536

73.003

5

(6.612.107)

(750)

(6.641)

4,5

(31.650.516)

(30.559)

(36.799)

28.973.337

29.227

30.351

(24.317.365)

(25.651)

(24.552)

Salgsomkostninger

(2.232.554)

(2.135)

(2.321)

Resultat af ordinær drift

2.423.418

1.441

3.479

1.769.637

-

448

4.193.055

1.441

3.927

Indtægter
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser
Udstillings- og arrangementsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT

4,5,6

7

-

-

1

(1.380.343)

(1.374)

(1.389)

2.812.712

67

1.750

214.657

232

165

Årets resultat disponeres således:
Overført overskud af tidligere års resultat
Årets resultat

2.812.712

67

1.750

I alt til fordeling

3.027.369

299

1.915

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse

(1.000.000)

-

-

Henlagt til udsmykning af KUNSTENS Ø

(1.700.000)

-

(1.700)

327.369

299

215

OVERFØRT TIL OVERFØRT OVERSKUD
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

Regnskab
2013 i kr.

Regnskab
2012 i t. kr.

22.066.793

22.569

5.890.754

5.088

Kunstværker

-

-

Bygninger under opførelse

-

-

27.957.547

27.657

ANLÆGSAKTIVER I ALT

27.957.547

27.657

Varebeholdninger

1.490.565

1.266

755.871

660

9

804.614

2.913

10

1.367.780

1.357

Tilgodehavender i alt

2.928.265

4.930

Likvide beholdninger

11.978.825

6.096

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

16.397.655

12.293

44.355.202

39.950

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler

Materielle anlægsaktiver i alt

8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

Regnskab
2013 i kr.

Regnskab
2012 i t. kr.

300.000

300

3.000.000

3.000

327.369

215

Henlagt til udsmykning af KUNSTENS Ø

3.400.000

1.700

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse

1.000.000

-

Egenkapital før urealiseret værdiregulering

8.027.369

5.215

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

(5.937.495)

(8.973)

EGENKAPITAL I ALT

2.089.875

(3.758)

2.501.908

2.214

2.501.908

2.214

23.473.571

24.381

5.756.818

8.700

29.230.389

33.081

736.715

724

180.677

273

EGENKAPITAL
Indskudskapital
Reserve for driftskapital
Overført over-/underskud

Hensatte forpligtelser

11

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT
Prioritetsgæld

12

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
Kortfristet del af langfristet gæld

12

Kortfristet del af dagsværdiregulering af
finansielle instrumenter
Omkostningskreditorer

13

3.559.321

2.988

Anden gæld

14

5.394.182

4.208

Periodeafgrænsningsposter

15

662.136

221

10.533.031

8.414

44.355.202

39.950

GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT

Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2013 indgået
almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på i
alt ca. t. kr. 559 frem til 2017 (2012: 773 t. kr.)
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Overført
over-/underskud
i kr.

Henlæggelse
til KUNSTENS
Ø i kr.

Henlæggelse til
ejendomsvedligeholdelse i kr.

Urealiseret
kursregulering
af sikringsinstrument
i kr.

I alt kr.

Indskudskapital i kr.

Reserve for
driftskapital
i kr.

300.000

3.000.000

214.657

1.700.000

-

(8.973.098)

(3.758.441)

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter

-

-

-

-

-

3.035.603

3.035.603

Årets resultat

-

-

112.712

1.700.000

1.000.000

-

2.812.712

300.000

3.000.000

327.369

3.400.000

1.000.000

(5.937.495)

2.089.875

EGENKAPITAL
Egenkapital 1. januar

EGENKAPITAL 31. DECEMBER
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Indtægter ved museumsaktivitet
Offentlige og private tilskud

Regnskab
2013 i kr.

Regnskab
2012 i t. kr.

23.948.417

19.299

43.287.543

53.703

Udgifter ved museumsaktivitet

(31.650.516)

(36.010)

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(23.371.838)

(25.784)

Driftsresultatets likviditetsvirkning

12.213.606

11.208

Ændringer i varebeholdninger

(224.184)

31

Ændringer i tilgodehavender

2.274.811

(939)

287.991

77

2.017.933

(641)

430.087

(1.270)

4.786.638

(2.741)

17.000.244

8.468

(6.612.107)

(6.641)

-

-

(1.708.697)

(378)

(521.789)

(1.278)

Ændringer i hensættelser
Ændringer i kreditorer og anden gæld
Ændringer i periodeafgrænsningsposter
Driftskapitalens likviditetsvirkning
Driftsaktivitetens likviditetsvirkning
Køb af kunstværker
Investering i ejendom
Køb af inventar og driftsmidler
Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser vedr. investering i ejendom
Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning
Optagelse af gæld hos realkreditinstitut
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut

(8.842.593)

(8.297)

-

-

(894.610)

(820)

Renteindbetalinger

-

1

Renteudbetalinger

(1.380.343)

(1.389)

(2.274.954)

(2.208)

5.882.697

(2.038)

6.096.128

8.134

11.978.825

6.096

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning
ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING
Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO
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Regnskab
2013 i kr.

Budget
2013 i t. kr.

Regnskab
2012 i t. kr.

11.117.151

10.697

8.664

2.091.318

1.965

1.935

1. Entré- og salgsindtægter mv.
Entré- og arrangementsindtægter
KLUB ARKEN-medlemskontingenter
Omsætning, café

6.735.247

6.941

5.813

Varesalg, shop

4.004.701

4.088

2.887

23.948.417

23.691

19.299

31.189.598

31.250

31.170

704.166

672

687

500.000

500

500

32.393.764

32.422

32.358

10.749.779

3.623

21.202

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

144.000

800

144

10.893.779

4.423

21.346

29.027.669

28.479

29.760

3.828.903

3.890

4.075

571.525

539

1.018

33.428.097

32.908

34.853

17.800.890

17.618

20.816

4. Personaleudgifter
Lønninger
Sociale udgifter, pension
Øvrige

De samlede personaleudgifter indgår i:
Udstillings- og arrangementsomkostninger, med
Administrationsomkostninger, med

15.627.207

15.290

14.037

33.428.097

32.908

34.853

Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn
til direktionen i 2013 udgør i alt kr. 3.326.708 mod budget
2013 på i alt t. kr. 3.307 og mod t. kr. 3.305 i 2012.
Der har i gennemsnit været ansat 72,1 medarbejdere i
2013 mod budget 2013 på 75,1 og 77,6 i 2012.
De samlede lønomkostninger i 2013 er ekstraordinært
øget med kr. 958.617 som følge af en ændring i
opgørelsesmetoden for hensættelse til skyldige feriepenge.
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Regnskab
2013 i kr.

Budget
2013 i t. kr

Regnskab
2012 i t. kr.

Afskrivninger bygninger

502.470

502

502

Afskrivninger inventar og driftsmidler

905.974

924

927

6.612.107

750

6.641

8.020.551

2.176

8.071

1.408.444

1.426

1.430

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

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

6.612.107

750

6.641

8.020.551

2.176

8.071

(157.249)

-

789

Momsregulering vedr. tidligere år

2.300.692

-

-

Omkostninger vedr. momskompensation og momsregulering

(373.806)

-

(342)

1.769.637

-

448

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår
ejendomsomkostninger med kr. 6.455.659 mod budget
2013 på i alt kr. 5.980.000 og t. kr. 6.695 i 2012.
7. Andre driftsindtægter
Momskompensation
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Bygninger under opførelse
i kr.

Grunde og
bygninger i kr.

Inventar og
driftsmidler
i kr.

Kunstværker i kr.

-

25.053.768

17.128.176

30.478.817

2.605.230

170.576

1.708.697

6.612.107

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2013
Tilgang

(2.605.230)

(170.576)

-

-

Afgang

Modtaget tilskud til tilgang

-

-

(825.317)

-

Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

-

-

-

Kostpris 31.12.2013

-

25.053.768

18.011.556

37.090.924

Af- og nedskrivninger 01.01.2013

-

(2.484.505)

(12.040.145)

(30.478.817)

Årets afskrivninger

-

(502.470)

(905.974)

(6.612.107)

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang

-

-

825.317

-

Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

-

-

-

Af- og nedskrivninger 31.12.2013

-

(2.986.975)

(12.120.802)

(37.090.924)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013

-

22.066.793

5.890.754

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012

-

22.569.253

5.088.031

-

Offentlig ejendomsvurdering af grunde
og bygninger udgør kr. 237.000.000
(2012: kr. 237.000.000)

Regnskab
2013 i kr.

Regnskab
2012 i t. kr.

9. Andre tilgodehavender
Moms og afgifter
Tilgodehavende fondstilskud til anlægsinvesteringer
Tilgodehavende momskompensation
Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.
Andre tilgodehavender
Saldo 31.12.2013

-

523

366.213

104

-

789

225.242

1.037

213.159

460

804.614

2.913

10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger
Saldo 31.12.2013

289.722

410

1.078.058

947

1.367.780

1.357
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Regnskab
2013 i kr.

Regnskab
2012 i t. kr

2.213.917

2.018

2.388.204

1.626

11. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2013
Tilgang
Afgang

(2.100.213)

(1.430)

2.501.908

2.214

Hensættelse til nedtagning af udstillinger

1.193.203

1.721

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver

1.308.705

493

2.501.908

2.214

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)

736.715

724

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

23.473.571

24.381

24.210.286

25.105

Efter mere end 5 år forfalder

20.670.140

21.459

Kontant værdi af prioritetsgæld

24.292.610

25.143

Saldo 31.12.2013
Specifikation af hensatte forpligtelser

Saldo 31.12.2013
12. Gæld til realkreditinstitutter

Saldo 31.12.2013

13. Omkostningskreditorer
Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer
Øvrige driftskreditorer
Saldo 31.12.2013

-

260

3.559.321

2.728

3.559.321

2.988

918.411

662

4.475.771

3.545

5.394.182

4.208

541.900

221

14. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Saldo 31.12.2013
15. Periodeafgrænsningsposter, gæld
Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.
Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år
Saldo 31.12.2013

120.236

1

662.136

221
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MANAGEMENT REPORT
In 2013, ARKEN was enriched with two monumental
artworks that will have special significance to ARKEN’s
development and position in the international museum landscape. Their irony, humanism and symbolism
make the works a perfect match for the museum’s
profile.
One, a four-meter high boy on a golden rocking
horse, has made its way from London’s Trafalgar
Square to ARKEN in Ishøj. The sculpture, Powerless
Structures, Fig. 101, by the artist duo Elmgreen &
Dragset, is a contemporary take on the traditional
equestrian statue. It is a generous gift from the Annie
& Otto Johs. Detlefs’ Foundations OJD.
The other work is by the Chinese artist Ai Weiwei. Circle of Animals/Zodiac Heads, consisting of 12 golden
animal heads, is loaded with grave and contrasting
symbolism. The work has landed at ARKEN thanks to
a generous long-term deposit by the Frahm Collection.
EXHIBITIONS
The past year saw six very different exhibitions at
ARKEN, kicking off with a big exhibition of Carl-Henning Pedersen to celebrate the artist’s centennial.
Alongside Carl-Henning Pedersen, ARKEN mounted
an exhibition of the Chinese artist Qiu Anxiong. The
exhibition marked the first showing of the artist’s video
installation The New Book of Mountains and Seas II.

model around the world. Jumping off from the distinctive self-fashioning Kahlo displayed in her art, the
exhibition gained new currency, taking on a life and
a world of its own in social media. The exhibition was
one of ARKEN’s biggest blockbusters ever. Alongside
and inspired by the Kahlo exhibition, ARKEN presented selected works from the collection that play with
gender and codes, in the exhibition LOVE ME GENDER.
RESEARCH AND EDUCATION
ARKEN focuses on research as a special strategic area.
In particular, research into new forms of education
has a high priority. The overarching goal of ARKEN’s
research efforts is to produce new knowledge and insight into art and its interpretations of existence – for
the benefit of the museum, its visitors and society in
general. ARKEN consciously works with concepts of
the art museum of the future and the museum’s relevance to the society around it.
In 2013, ARKEN published a new issue of the research
journal ARKEN Bulletin, on the theme of global contemporary art and migration.
A major area of application for ARKEN is art- and
research-based outreach and education. Education
comprises both formal and informal learning situations that can stimulate the sensory experiences, visual competencies and critical reflection skills of all
target groups.

Over the summer and fall, ARKEN shined a spotlight
on a new centre of contemporary art – the Romanian
city of Cluj – in the exhibition HOTSPOT CLUJ. Alongside Romanian contemporary art, ARKEN in the summer presented another Chinese artist, Yang Shaobin,
in the exhibition BLUE ROOM.

In connection with the Frida Kahlo exhibition, the
teaching focused on pupils’ own stories about identity, belonging and self-fashioning inspired by Kahlo’s
art and life. As a new feature, ARKEN’s KREATIV workshop was outfitted with props deriving from Kahlo’s
everyday surroundings. The makeover of KREATIV as
an educational tool was a huge success and will continue in 2014.

In the fall, ARKEN presented a unique exhibition of
one of the greatest women artists in history: FRIDA
KAHLO – A LIFE IN ART. The epitome of a strong, independent woman, Kahlo today is an inspiring role

ARKEN BGK (a basic-visual arts studio course) is a
qualified incubator for young talents aged 15-25. Selected professional artists teach around 20 students.
BGK is the museum’s contribution to the education
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and personal growth of young people in Vestegnen
and the rest of Greater Copenhagen.

cluded a two-week art tour to Mexico to walk in the
footsteps of Frida Kahlo.

In early 2013, the two-and-half-year project “ARKEN
Over the Bridge” was launched with the hiring of six
so-called fliers – young casual employees from the
museum’s local community. The project is part of
ARKEN’s outreach activities. In the project, ARKEN
strives to offer family and leisure-time activities to
draw visitors from near and far.

Commercial activities are an important source of
revenue for ARKEN, and the combined result for the
year was very satisfactory. The museum’s meeting
and conference packages are particularly popular. Two new grades were added to the conference
packages in 2013, meeting customer need for more
options.

COMMUNICATIONS AND COMMERCIAL ACTIVITIES
The overarching goal of ARKEN’s communications is
to ensure the greatest possible exposure of its media
and marketing efforts.

The ARKEN SHOP and CAFÉ achieved very good results. ARKEN in 2013 saw an increase in the number of
visitors who came to the museum exclusively to shop
or dine. A gratifying trend, it shows that the ARKEN
SHOP has cemented its name as a visible and preferred design shop in Vestegnen, while the ARKEN
CAFÉ has established itself as an attractive dining and
meeting place in the area.

All exhibitions in 2013 received very positive media
coverage, especially the Frida Kahlo exhibition, which
saw a very high number of mentions, volume of reviews and social-media activity. Two large-scale outdoor campaigns, combined with print and online ads,
generated a high level of visibility, in the streets and
in the media.
The communications department’s main area of focus remains social media. In 2013, ARKEN introduced
the use of official hashtags to encourage the visitors
to share content on e.g. Instagram and Twitter.
The ARKEN Members Club saw an increase in memberships in 2013. The activity level was high and in-

PRIZES, GRANTS AND SPONSORSHIPS
ARKEN in 2013 received valuable and generous support from a number of foundations, funds and companies who in crucial ways contributed to the museum’s growth and first-rate professional results.
Working with sponsors, the museum emphasizes
social relevance, matching values and mutual synergies. The museum offers a broad range of hospitality
options for the benefit of its partners.

VISITORS
2009

2010

2011

2012

2013

105,844

74,926

116,481

78,234

100,013

10,072

8,907

10,304

11,785

14,486

Students

4,011

4,052

8,500

4,420

7,441

Pupils

7,557

9,196

19,672

7,212

14,124

Children up to 18 years

7,382

8,529

15,957

7,405

9,744

10,293

13,915

11,303

9,830

12,353

145,159

119,525

182,217

118,886

158,161

Adults
KLUB ARKEN

Events
Total
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Under great media coverage, the ARKEN PRIZE and
the ARKEN TRAVEL GRANT, endowed by the Annie
& Otto Johs. Detlefs’ Philanthropic Foundation, was
awarded in March 2013. The prize of DKK 100,000
was awarded to the German artist Carsten Höller,
while Jesper Rasmussen of Denmark and Thilo Frank
of Germany both received the travel grant.
ORGANIZATION
ARKEN streamlined its organization in 2013. The focus remains on optimizing the museum’s resources.
Despite a high level of activity during the year, staff
changes were made. Over the course of the year, the
museum became less wage-intensive and achieved
greater staff flexibility. This is a necessity for any modern museum, where expenses have to mirror visitor
numbers and revenues in general.
EXPECTATIONS FOR 2014
2013 was an exciting and good year, and expectations are high that the trend will continue in 2014. The
first few weeks of the new year have been characterized by a lot of activity, high visitor numbers and
substantial media coverage.
ARKEN is seeing traditional museumgoers among its
audience, while architecture-lovers and organically
conscious citizens and families with children, in particular, are also turning out in great numbers. ARKEN
is looking forward to a year with increased variety in
the composition of visitors.
EXHIBITIONS
This spring, ARKEN is showing a big exhibition of the
Austrian artist Friedensreich Hundertwasser. Made
possible by the Augustinus Foundation, HUNDERTWASSER – ARTIST AND ECO-ACTIVIST highlights the
artist’s decidedly up-to-date attitudes to ecology and
sustainable architecture, in interaction with his colourful paintings, prints, design and activist lifestyle.
The current Hundertwasser exhibition has inspired a
presentation of works from ARKEN’s collection cen-

tring on humanity’s relationship to and view of nature,
in a new installation, NATURALLY.
For most of 2014, ARKEN is showing a singular installation by the Danish artist Palle Nielsen. THE MODEL,
which takes up the entire Art Axis and is made possible by Nordea-fonden, is a playground, a children’s
universe, a wonderland of free play and creative energy. It is also a symbolic space inviting grownups to
reflect on values, norms and ways of being together.
Nielsen has reimagined a legendary exhibition that
was originally shown at Stockholm’s Moderna Museet
in 1968.
In the fall, ARKEN is opening a big exhibition of Michael Ancher and P.S. Krøyer. In an exhibition revolving around friendship, fellowship and respect,
ARKEN will present masterworks by two modern
pioneers of Danish art.
THE ART ISLAND
In 2014, the earthwork for the Art Island will begin in
earnest. The dream is becoming a reality thanks to a
generous donation by the A.P. Møller & Chastine McKinney Foundation. Starting in May, visitors to ARKEN
and the Strandparken beach park will be able to follow the creation of the Art Island at close range. A
beautiful and inviting forecourt will be built, to which
people will arrive on a long footbridge from the surrounding natural scenery.
In autumn 2014, the forecourt on the Art Island will be
occupied by Elmgreen & Dragset’s sculpture. It will be
an amazing experience to watch as the island takes
shape and the boy on his golden rocking horse takes
over the forecourt, welcoming visitors to ARKEN and
Strandparken.
The overall museum experience will become more attractive, and ARKEN is realizing another big dream in
the Art Island and the new sculpture.
COMMUNICATIONS AND EDUCATION
ARKEN’s media exposure in the first few weeks of
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ENGLISH SUMMARY

2014 was substantial and extensive, as the museum
opened both HUNDERTWASSER and THE MODEL,
two big exhibitions that reach out to very broad target groups.
A major task in 2014 will be the establishment and
launch of a new website – a website that answers today’s need for compatibility with smartphones and
tablets and presents a powerful aesthetic and visual
identity to inspire even more people to visit the museum.
The education and outreach area is entering an exciting year, as exemplified by THE MODEL. The exhibition’s focus on physical activity and free play is a great
source of inspiration, both in the work of implementing the new school reform, which emphasizes exercise and a closer partnership between schools and

the cultural sector, and in developing outreach for
more traditional exhibitions.
ARKEN’s commercial activities are off to a good start.
Last year’s impressive turnout, which looks to continue in 2014, is fuelling the commercial areas, which
are all seeing big sales and wide interest.
ARKEN in 2014 will intensify the evaluation and
knowledge-sharing of activities at the museum. With
an exhibition like Palle Nielsen’s THE MODEL, a lot of
new activities and interdisciplinary art and outreach
projects will be going on throughout the year that
all help produce new knowledge about physical exercise, engagement and mental awareness starting
from art. Contributing to greater insight into life, the
knowledge acquired will be shared with ARKEN’s visitors and the museum world in general.
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