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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.
Christian Rosa, Untitled, 2014. Erhvervet i 2014.
© Christian Rosa & White Cube
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Ruth Campau, NY Vinyls (yellow, purple, black, silver), 2013.
© Ruth Campau

Eva Steen Christensen, Beginnings and Ends, 2014.
© Eva Steen Christensen
Ovenstående værker af to kvindelige danske kunstnere blev erhvervet i 2014.
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
Hjemstedskommune: Ishøj
SE / CVR-nummer: 17 83 76 05
BESTYRELSE
Borgmester Ole Bjørstorp (fmd.) udpeget af Ishøj Kommune
Direktør Lars Eskesen (næstfmd.) udpeget af Dansk Industri
Professor Henrik B. Andersen udpeget af Det Kgl. Danske Kunstakademi
Direktør Otto Johs. Detlefs udpeget af Kommunekontaktråd Hovedstaden
Direktør Eva Hofman-Bang udpeget af Ishøj Kommune
Forhenv. forbundsformand Hans Jensen udpeget af Landsorganisationen i Danmark
Professor, dr.phil. Ib Poulsen udpeget af Roskilde Universitet
PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET
Driftsassistent Kim Jeilman
Sekretær i kunstafdelingen Irene G. Olsen
Bestyrelsen afholdt tre ordinære møder i 2014.
DIREKTION
Museumsdirektør Christian Gether
Vicedirektør Karen Haumann
REVISION
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

ARKENs bestyrelse, direktion og økonomichef i Modellen.
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LEDELSESBERETNING
ARKEN er et moderne museum drevet som en kulturel virksomhed med fokus på effektiv drift og en tilpasningsparat organisation. Udgifterne skal afspejle
besøgstallet og indtægter i øvrigt. Kun derved lever
museet op til samfundets krav og forventninger til en
stor kulturinstitution. Museet arbejder på til stadighed
at opdatere sin samfundsrelevans og være en aktiv
medspiller på den kulturpolitiske arena.
Museet blev etableret på baggrund af en politisk beslutning om, at Vestegnens borgere skulle have et tilbud om indsigt i kunsten, som i kvalitet matchede de
tilbud, som eksisterer på det øvrige museumsområde.
ARKEN er til for publikums skyld, og det afspejler sig i
alle aktiviteter. Museet fokuserer på at tilbyde den besøgende at involvere sig i den kunst, som erhverves
til museet, og som vises på de skiftende udstillinger.
ARKEN er således i front med hensyn til at udvikle
det participative museum og at udvikle nye formidlingsstrategier. Museet satser i sin indkøbspolitik på
at erhverve få, men signifikante hovedværker af den
unge danske og internationale kunst. Det er værker,
som den besøgende kan spejle sig og involvere sig
i. Og det er værker, som tager udgangspunkt i det
moderne menneskes virkelighed, som udfordrer eksisterende normer og regler, og som sætter et nyt
perspektiv på den besøgendes virkelighed. Fonde og
enkeltpersoner (patrons) hjælper museet med at erhverve disse værker.
ARKEN blev i 2014 besøgt af godt 190.000 gæster. Det
er et besøgstal, som museet er rigtig glad for, og som
vidner om et udstillingsprogram, der var bredt appellerende og fangede tidsånden i samfundet. ARKENs
udstillinger og øvrige aktiviteter blev gennem året
kommunikeret, delt og debatteret ihærdigt – både af
museet selv og af vores besøgende – på den ny hjemmeside samt på de sociale medier.
KUNST
Modellen, som fyldte ARKENs kunstakse gennem hele
2014, blev en af de mest betydningsfulde udstillinger

for museet i de senere år – ikke blot fordi vi har kunnet give knap 160.000 børn og voksne en enestående
oplevelse af fri leg, samvær og refleksion, men også
fordi, det har været et stærkt udviklende projekt for ARKENs museumspraksis, som vil komme vores publikum
til gode fremover. Udstillingen fik også i medierne en
meget positiv modtagelse, og ARKEN erhvervede efterfølgende Modellen til museets samling og modtog
kunstnerens historiske arkiv som donation til museet.
2014 blev også året, hvor ARKEN for alvor satte sit aftryk på den grønne dagsorden. Museet viste en unik
udstilling om Hundertwasser som kunstner og økoaktivist med over 80 værker, som udover malerier og
grafiske arbejder også talte film, design og kunstnerens sjældent viste arkitekturmodeller. I forbindelse
med udstillingen blev ARKENs samling kurateret under overskriften Naturligvis i en større særophængning, som satte fokus på naturens rolle i kunsten.
Fra slutningen af september viste ARKEN udstillingen
Michael Ancher og P.S. Krøyer – Venner og rivaler, som
for første gang stillede skarpt på forholdet mellem de
to Skagensmalere. Udgangspunktet for sammenstillingen af de to malere var et mangeårigt forskningsarbejde i deres indbyrdes breve, der med udstillingens originale kuratering formåede at kaste nyt lys på et stort
udvalg af deres mest berømte billeder fra Skagen.
ARKENs udadvendte aktiviteter spændte vidt i 2014.
Den engelske filosofi-skole School of Life afholdt to
arrangementer på ARKEN, ligesom ARKEN også inviterede til filosofisk feltarbejde under temaet Myter.
ARKEN afholdt også, i forbindelse med Statens Kunstfonds 50 års jubilæumsfejring, en helt udsolgt bustur
rundt i det lokale område for at se på kunst i det offentlige rum – fra Ishøj til Albertslund, Herlev, Ballerup
og Vallensbæk. Endelig kunne man under årets Golden Days Festival i løbet af en hel aften opleve den
mest eksperimenterende samtidskunst, musik, performance og lydkunst på ARKENs dada-inspirerede
kabaret Dada i dag.
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FORMIDLING OG UNDERVISNING
Et stort indsatsområde på ARKEN er kunstfagligt og
pædagogisk funderet formidling og undervisning.
Aktiviteterne udfoldede sig i 2014 omkring tre centrale områder: museet som kreativt læringsrum, partnerskaber og outreach samt kompetenceudvikling
og talentudvikling. De højt prioriterede formidlingsog undervisningsaktiviteter blev gennem året tilpasset de enkelte udstillinger i tæt partnerskab med
skoler og andre institutioner for bedst muligt at løfte
ARKENs særlige rolle i forhold til lokalsamfundets
børn og unge.
I forbindelse med årets store udstillinger vægtede
vi udviklingen af pædagogiske greb og metoder,
som kan skabe vedkommende læringssituationer
for mange forskellige deltagere. I Hundertwasserudstillingen havde undervisningen således fokus
på, hvordan udstillingens tematik og kunstnerens
strategi kunne fungere som forandringspotentiale i
deltagerens egen livsverden. Udstillingen satte sig
utallige spor uden for museet. Eksempelvis skabte
gymnasieelever aktioner for en bedre verden i deres
nabolag, og mellemtrinselever udsmykkede deres
skole inspireret af Hundertwassers idéer om menneskets ’tre huder’. Med Modellen skabtes en helt ny
form for læringsrum på ARKEN, hvor leg, sanselighed og bevægelse var i højsædet.
Med skolereformens fokus på Åben Skole-aktiviteter
forankredes i 2014 partnerskabet med Ishøj og Københavns Kommuner yderligere og udmøntede sig i et
stort antal ugeforløb udviklet i fællesskab mellem ARKEN og skolerne. Også andre institutioner og virksomheder efterspurgte partnerskaber med ARKEN Undervisning. Eksempelvis var ARKEN i efteråret vært for
Køge og Roskilde Sygehuses personaleudviklingsdag.

KOMMUNIKATION OG KLUB ARKEN
Årets vidt forskellige særudstillinger blev markedsført
gennem et bredt medie- og kampagnevalg. Tre stort
anlagte outdoor-kampagner kombineret med print
og online-annoncering skabte markant synlighed i
både det offentlige rum og i mediebilledet generelt.
Samtlige udstillinger fik fornem eksponering i dagspressen og kulminerede med Berlingskes valg af Modellen som årets bedste udstilling.
Kommunikationsafdelingen har fortsat stort fokus på
de sociale medier, og i efteråret 2014 fik museet en
ny responsiv hjemmeside. Forud var gået grundige
analyser og overvejelser om visuel identitet og informationsarkitektur. Resultatet er en æstetisk stærk
hjemmeside, som fungerer efter hensigten. Brugerinvolvering er en del af ARKENs strategiske indsatsområder, og på den nye hjemmeside har dette fået en
helt ny betydning, idet der er skabt mulighed for et
Instagram-feed. Dvs. at museumsgæster, der uploader billeder med det officielle hashtag #arkenmuseum eller et af de udstillingsrelaterede hashtags, kan
se deres eget Instagram-billede på ARKENs hjemmeside. Det skaber en fin dynamik på arken.dk baseret
på brugernes egne oplevelser på museet.
KLUB ARKEN oplevede en flot stigning i antallet af
medlemskaber i 2014. Loyaliteten blandt medlemmerne er fortsat utrolig stor, og rigtig mange vælger
at gentegne medlemskabet. Også i 2014 var aktivitetsniveauet højt og bød bl.a. på en kunst- og arkitekturrejse til Hundertwassers Wien.

Det fondsstøttede outreach-projekt ARKEN over Broen afsluttedes i 2014 med publikationen Veje til forandring. I projektet er der opbygget et værdifuldt netværk i lokalområdet bl.a. gennem ansættelse af unge
’flyvere’ på museet.
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Øverst: Hundertwasser-udstillingen appellerede til både unge og ældre.
Nederst: Mange gæster var interesserede i at opleve Ancher og Krøyer som venner og rivaler.
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FORVENTNINGER TIL 2015
Efter et travlt og godt 2014 er der store forventninger om, at udviklingen fortsætter i 2015. Museet
mærker allerede stor interesse for årets udstillinger
og er kommet godt fra start med en stor og meget
positiv medieomtale af Randi & Katrines totalinstallation Mellem tårne, der har indtaget museets kunstakse. Udstillingen med Bjørn Wiinblad, der åbner i
juni, har allerede skabt overskrifter i de danske medier, og fra udlandet er opmærksomheden tilsvarende stor. Museet rykker hen over sommeren ud i
den omkringliggende natur og byrummet for også
på denne måde at afprøve nye udstillingsformer og
udbrede kunsten til nye brugergrupper.
KUNST
2015 byder på fem nye markante særudstillinger.
Desuden vises fortsat Michael Ancher og P.S. Krøyer
– Venner og rivaler frem til april. Året begynder med
Randi & Katrine. Mellem tårne, som er en scenografisk totalinstallation skabt af kunstnerduoen Randi &
Katrine. Udstillingen er del af en større kunstnerisk
manifestation i Køge Bugt-området. Udover ARKENs
udstilling præsenterer KØS fra april en retrospektiv
udstilling, der viser Randi & Katrines 10 års arbejde.
Samtidig vises helt nye stedsspecifikke skulpturer af
kunstnerne på en to km kunstrute fra KØS til Køge
Kysts arealer på Søndre Havn.
Den nyeste samtidskunst er også genstand for forårets
to andre udstillinger. ARKEN viser fra februar en eksklusiv særudstilling med den Köln-baserede maler David Ostrowski, som er en komet på den internationale
kunsthimmel, hvor han undersøger maleriets potentialer og grænser. Fra maj rykker kunsten udenfor, når
vi med udstillingen Kunst i sollys inviterer til kunstoplevelser under den høje, blå sommerhimmel. Her forvandler en række danske samtidskunstnere/kunstnergrupper strækningen mellem Ishøj By og stranden til
en levende arena for kunst, leg og fysisk aktivitet med
både skulpturer, performances og installationer.
En af museets helt store historiske satsninger dette
år er en omfattende udstilling med Bjørn Wiinblad.
Wiinblads eventyrlige ansigter og karakteristiske ornamentik er velkendt, men også langt mere mange-

facetteret end den gængse opfattelse af kunstneren.
Med årets store museumsudstilling får Wiinblads kruseduller, spinkle streger og energiske farver en fortjent
’revival’, der viser os helt nye – og meget tidssvarende
– sider af Wiinblads kunstneriske univers.
Til november vises den danske kunstner Gerda
Wegener, som havde sin storhedstid i 1920’ernes
mondæne og dekadente Paris. Udstillingen hylder
Wegeners raffinerede og sensuelle billeder og hendes intime kvindeunivers med et blik fuldt af begær.
Samtidig fortæller udstillingen den utrolige historie
om malerinden og hendes yndlingsmodel, ægtemanden Einar Wegener, der i 1930’erne gennemgik
en af verdenshistoriens første kønsskifteoperationer.
I dialog med udstillingsprogrammet udvikler ARKEN
en række nye, udadvendte aktiviteter. Vi slår dørene
op for en stor børnefestival om performancekunst,
der har titlen Live Art og vises fra september til oktober. Festivalen er skabt af organisationen Live Art og
vakte stor opmærksomhed, da den forrige år blev vist
i Nikolaj Kunsthal og bl.a. bød på børn, der klippede
voksne. Også i år kan vi regne med overraskende
performances, som bringer et smil frem på læben.
Desuden afholder ARKEN igen i år et stort filosofisk
seminar, denne gang om kunst, subjektivitet og viden
i en deltagelseskultur. På forskningsfronten står året i
deltagelsens tegn, idet ARKEN har fået midler til at søsætte et stort forskningsprojekt i 2015-16 under titlen
Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt.
FORMIDLING OG UNDERVISNING
I undervisningsafdelingen er nøgleordene for 2015
skolereform, nye partnerskaber, kompetenceudvikling for skoler og dagtilbud, forskningsbaseret pædagogisk udvikling samt international orientering.
Tiltag under skolereformen som Åben Skole indebærer politisk ønske og krav om større sammenhæng
mellem skole og samfund. Her spiller kulturinstitutionerne en vigtig rolle. ARKEN ser, med sin årelange erfaring med skolepartnerskaber og sin særlige
forpligtelse ift. formidling til børn og unge, frem til
i endnu højere grad at påtage sig den rolle og sam8
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men med skolerne at udvikle nye måder at skabe
rammer for læring. Ligeledes har vi, i kraft af et tæt
partnerskab med Ishøj Kommune omkring formidling for børnehavebørn, opbygget stor erfaring med
denne aldersgruppe og ønsker fortsat at være med
til at vise vejen for kulturinstitutioner og daginstitutioners samarbejde.
Den rekordstore tilslutning i 2014 til ARKENs lærer- og
pædagogkurser med et kompetenceudviklende og
praksisnært indhold peger på et behov for også her
at tænke i nye indsatser for f.eks. faglærergrupper.
Også samarbejdet med Køge og Roskilde Sygehuse
omkring personaleudvikling med kunsten som kickstarter peger på nye måder, hvorpå ARKEN kan indgå
som samfundsrelevant partner, og målet er at videreudvikle begge koncepter i 2015.
Erfaringerne fra partnerskabet med Teknologisk Institut om kurser i innovative og kreative kompetencer for
unge vil i 2015 blive vidensdelt nationalt som internationalt i forskellige netværk og i form af en webpublikation.
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) går
også et år i møde, hvor international orientering
er i fokus. Hvor BGK-kursisterne i 2014 takket være
Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond
havde mulighed for at komme helt tæt på de undervisende kunstneres praksis, er det målet i 2015
under arbejdsoverskriften ARKEN BGK International
at etablere samarbejder med lignende projekter i
det nære udland.

KUNSTENS Ø
Rydning og det omfattende gravearbejde i forbindelse med etablering af Kunstens Ø er godt i gang.
Kunstens Ø er drømmen, der i 2015 bliver en realitet
takket være en storslået donation fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal. ARKENs gæster og Strandparkens besøgende kan frem til indvielsen i efteråret 2015 se Kunstens
Ø tage form. Der vil blive gravet, flyttet sand og jord til
udvidelse af Ishøj Havn og efterhånden også bearbejdet og plantet. Hen over sommeren bliver selve forpladsen anlagt og ankomstbroen etableret. Der bliver
skabt en smuk helhedsoplevelse, hvor besøgende bevæger sig fra den omgivende natur ad en lang gangbro til den indbydende forplads for endelig at kunne
bevæge sig helt ind i kunstens univers.
Indenfor på museet informeres om projektet og dets
udvikling, efterhånden som det skrider frem. Museet er åbent i hele etableringsperioden, og museets
gæster kan bl.a. via ARKENs hjemmeside orientere
sig om adgangsforhold og konkrete oplevelser i området allerede inden besøget.
I efteråret indtager Elmgreen & Dragsets skulptur
med en dreng på sin gyldne gyngehest forpladsen på
Kunstens Ø. Skulpturen kan således med en mindre
forsinkelse endelig tage den sidste del af rejsen fra
Trafalgar Square i London til ARKEN. ARKEN glæder
sig til at indvie Kunstens Ø og byde både museets
gæster og Strandparkens besøgende velkommen til
en helt ny og anderledes oplevelse omkring museet.

Kunstens Ø, som den kommer til at tage sig ud, når den står færdig i efteråret 2015. Situationsplan udarbejdet af Møller & Grønborg.
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UDSTILLINGER
Hundertwasser – Kunstner og økoaktivist
1. februar – 7. september 2014

Naturligvis
1. februar – 31. august 2014

Udstillingen var den første større retrospektive udstilling i Danmark af den østrigske kunstner, Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).

Udstillingen var en særophængning af værker fra
ARKENs samling, der med fokus på natur perspektiverede nogle af de tematikker, man finder hos Hundertwasser.

• Udstillingen var installeret i rum 7, 8 og 9
• Udstillingen rummede over 80 værker, herunder
maleri, grafik, design og arkitekturmodeller foruden dokumentationsfoto og –film
• I forbindelse med udstillingen udgav ARKEN et
forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på
dansk og engelsk med fire artikler, biografi og originaltekster af Friedensreich Hundertwasser
• I forbindelse med udstillingen afholdtes en række
arrangementer:
- altankasse- og frøbombe-workshop for børn samt
foredrag om ‘urban farming’ ved Signe Wenneberg
- performance af kunstneren Hartmuth Stockter i
samarbejde med Byhøst
- sanketure i Strandparken i samarbejde med
Byhøst
- offentlige foredrag ved museets medarbejdere
• I tilknytning til udstillingen arrangerede ARKEN i
samarbejde med Folkeuniversitetet i København
foredragsrækken Hundertwasser - en kunstner
med en mission, der satte fokus på Hundertwassers
kunst, arkitektur og økoaktivisme samt bæredygtig
arkitektur i dag
• Udstillingen blev set af 120.616 besøgende

Frøbombe-workshop med Signe Wenneberg.

• Udstillingen var installeret i rum 10
• Udstillingen viste værker af Superflex, Tony Matelli,
FOS, Qiu Anxiong, Per Bak Jensen, Torbjørn Rødland m.fl.
Palle Nielsen: Modellen
8. februar – 7. december 2014
Palle Nielsen nyfortolkede sin legendariske legeplads
på Moderna Museet i Stockholm fra 1968 til ARKENs
kunstakse: En stor legeplads, der både var et kunstværk og et rum for leg og fri fantasi.
• Modellen anno 2014 bestod af
- skumgummibassiner med udspringsbroer
- male- og udklædningstelte
- oppustede dækslanger
- papbyggeleg
- musik og lydlandskaber, som kunne afspilles fra
en iPad af børnene selv
- plantestation, hvor børn kunne så plantefrø i perioden 9. april til 7. september 2014
• Modellen var bemandet med legeværter i hele perioden, ca. 50 forskellige på skift

Sanketur i Strandparken med Byhøst.
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• 158.180 besøgte museet i perioden, heraf 34.633
børn
• Højest kendte antal besøg for et enkelt barn var 11
gange
• Modellen blev erhvervet til ARKENs samling i 2014
• I forbindelse med Modellen afholdt ARKEN seminaret Lisa was here, som satte fokus på Modellen som
både kunstværk og legeplads
• Som opfølgning på seminaret og udstillingen udgiver ARKEN en forskningsbaseret webpublikation
om Modellen (udkommer i 2015)
Michael Ancher og P.S. Krøyer
Venner og rivaler
27. september 2014 – 12. april 2015
ARKEN stillede for første gang skarpt på forholdet
mellem Michael Ancher og P.S. Krøyer. Udstillingen
gav indblik i deres kampe, diskussioner og venskab
gennem et stort udvalg af deres mest berømte billeder fra Skagen og deres indbyrdes breve.
• Udstillingen var installeret i rum 7, 8, 9 og 10
• Udstillingen rummede 95 værker, heraf 75 værker

•

•

•

•

•
•

•

fra Skagens Museum
Som led i udstillingsformidlingen var en række
brevpassager blevet indtalt, som kunne høres i
en audio-visuel introduktion til udstillingen samt i
tre lytteposter placeret i udstillingen ved udvalgte
værker
I forbindelse med udstillingen udgav ARKEN et
forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på
dansk med tre artikler af førende specialister
Udstillingen byggede på seniorforsker Elisabeth
Fabritius’ indsamling og transskription af de knap
170 breve mellem Krøyer og Ancher
I forbindelse med udstillingen afholdtes en række
arrangementer:
- ét månedligt Post-a-letter-arrangement i samarbejde med Post Danmark
- offentlige foredrag ved museets medarbejdere
samt seniorforsker Elisabeth Fabritius
Billetsamarbejde med Den Hirschsprungske Samling
I tilknytning til udstillingen arrangerede ARKEN i
samarbejde med Folkeuniversitetet i København
foredragsrækken Michael Ancher & P.S. Krøyer, som
satte fokus på deres kunst og brevveksling
Udstillingen blev i 2014 set af 44.680 besøgende

Tyske Anselm Reyles kunstværker studeres nøje
Dreng spiller luftguitar i Modellen.
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SAMLING

ARKENS SAMLING
ERHVERVELSER
Ruth Campau
NY Vinyls (yellow, purple, black, silver), 2013
Akryl på mylar, vinyl, folie, polyester
156 x 110 cm
Købt af Marianne Friis Gallery
Eva Steen Christensen
Beginnings and Ends, 2014
Papir og guldtråd (sytegning)
106 x 106 x 4 cm
Købt af Galleri Specta
Michael Elmgreen & Ingar Dragset
International News, 2014
Litografi, ed. 1/48
158 x 120 cm
Skabt i samarbejde med kunstnerne og Edition Copenhagen
Michael Elmgreen & Ingar Dragset
Classifieds, 2014
Litografi, ed. 1/48
158 x 120 cm
Skabt i samarbejde med kunstnerne og Edition Copenhagen
Jeppe Hein
Frequency Watercolours (D) #3, 2013
Akvarel på akvarelpapir
D. 106,5 cm
Købt af kunstneren

Jeppe Hein
Frequency Watercolours (D) #4, 2013
Akvarel på akvarelpapir
D. 106,5 cm
Købt af kunstneren
Jeppe Hein
Frequency Watercolours (D) #5, 2013
Akvarel på akvarelpapir
D. 106,5 cm
Købt af kunstneren
Jeppe Hein
Two Way Mirror Mobile, 2011
Tovejsspejl, højpoleret stål, stålwire, ed. 1/3 + 2 AP
D. 360 cm. 4 spejle: d. 80 cm, d. 70
cm, d. 50 cm, d. 50 cm
Købt af kunstneren
Palle Nielsen
Modellen, 1968/2014
Variable medier, variable mål
Købt af kunstneren
Christian Rosa
Untitled, 2014
Kul, grafit, oliekridt, oliemaling og
resin-gelé på lærred
108 x 209,5 cm
Købt af White Cube

Clare Woods
Harry Patch, 2014
Litografi, ed. 1/100
94 x 69 cm
Skabt i samarbejde med kunstneren og Edition Copenhagen
DONATIONER
David Ostrowski
F (A thing is a thing in a whole
which it´s not), 2014
Akryl og lak på lærred, 241 x 191 cm
Gave fra Nicolai Frahm
DEPONERINGER
Damien Hirst
Small Red Bird, 2010
Olie på lærred
61 x 81 cm
Deponeret fra The Merla Art Foundation
David Ostrowski
F (Between Two Ferns), 2014
Akryl og lak på lærred, 241 x 191 cm
Deponeret fra Frahm Samlingen
David Ostrowski
F (imagine if), 2014
Akryl og hessian på lærred, træ,
241 x 191 cm
Deponeret fra Niels Nielsen Samlingen

Jeppe Hein, Frequency Watercolours (D) #3, Frequency Watercolours (D) #4 og Frequency Watercolours (D) #5, 2013. Erhvervet i 2014.
© Jeppe Hein
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UDLÅN
Martin Bigum
National Retreat (Millennium), 1996
Olie på lærred, 190 x 206 cm
Udlånt til udstillingen ”Mennesker
i krigen – 1864”, Nationalmuseet,
08.11.2014 – 01.03.2015
Jeppe Hein
Two Way Mirror Mobile, 2011
Tovejsspejl, højpoleret stål, stålwire, ed. 1/3 + 2 AP
D. 360 cm. 4 spejle: d. 80 cm, d. 70
cm, d. 50 cm, d. 50 cm
Udlånt til udstillingen ”Responses
to Calder: Mobiles in Contemporary Art”, Kunsthalle Wilhelmshaven, 07.09 – 23.11.2014
Jesper Just
A Voyage in Dwelling, 2008
Super 16 mm film på 3 skærme
Varighed 29:18 min.
Udlånt til udstillingen ”JESPER JUST
- APPEARING / INTERCOURSES”,
ARoS, 29.05 – 19.10.2014
Følgende værker blev udlånt til
udstillingen “Drømmeland”, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, 07.02 – 01.06.2014:
Jesper Just
Bliss and Heaven, 2004
Super 16 mm film, ed. 2/10
Varighed 7:30 min.
Micha Klein
Crystal Powder from God, 2000
C-print monteret på træramme
bag plexiglas
180 x 300 cm

Elina Merenmies
Kissanainen, 2001
Akvarel og blæk på papir
32 x 24,5 cm

Anette Abrahamsson
Five Pairs of Shoes, 2000
Tempera på lærred
130 x 210 cm

Elina Merenmies
Lapsi, 2002
Blæk på papir
32 x 24 cm

Anette Abrahamsson
Back of Beyond, 1988
Tempera og olie på lærred
160 x 220 cm

Elina Merenmies
Nainen, 2002
Blæk på papir
31 x 24 cm

Inge Ellegaard
Historisk jagt, ca. 1980
Liquitex på lagenlærred
163 x 127 cm

Elina Merenmies
Party Animal, 2002
Blæk på papir
32 x 23 cm

Torgny Wilcke
Uden titel, 2001
Olie på lærred
100 x 400 cm

Elina Merenmies
Sinappi, 2002
Blæk på papir
31 x 24 cm

Eva Öhrling
Rapunzel I, 2001
Akryl på lærred
280 x 280 cm

Elina Merenmies
Juoppo, 2002
Blæk på papir
32 x 24,5 cm

Eva Öhrling
Rapunzel II, 2001
Akryl på lærred
280 x 280 cm

Elina Merenmies
Yölintu, 2002
Blæk på papir
32 x 24,5 cm

Eva Öhrling
Rapunzel III, 2001
Akryl på lærred
280 x 280 cm

Elina Merenmies
Baby Monster, 2002
Blæk på papir
31 x 24 cm

Eva Öhrling
Rapunzel IV, 2001
Akryl på lærred
280 x 280 cm

UDDEPONERINGER
Følgende værker blev uddeponeret til Retten i Roskilde i perioden
01.09.2014 – 01.09.2016:

Eva Öhrling
Rapunzel V, 2001
Akryl på lærred
280 x 280 cm

13

FORSKNING

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. ARKENs forskningsaktiviteter i 2014:
• ARKEN modtog forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til forskningsprojektet Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt, 2014-16
• Afholdelse af forskningsseminaret Lisa was here i
forbindelse med udstillingen Palle Nielsen: Modellen. Her satte en række førende forskere fokus på
Modellen som både kunstværk og legeplads. Seminarets bidrag vil i 2015 udkomme i en webpublikation
• Udgivelse af Veje til forandring. Hvordan Museer
skaber relevans med outreach i samarbejde med
Den Gamle By og Center for Kunst & Interkultur i
forbindelse med projektet ARKEN over Broen
• Afholdelse af Alle tiders myter – Filosofisk feltarbejde på ARKEN med filosof Anders Fogh Jensen som
seminarleder
• Publikation af seks eksterne og to interne forskningsbaserede artikler ved ARKENs kunstfaglige
medarbejdere

• Museumsdirektør Christian Gether arbejder på en
bog om vitalismen i nordisk kunst omkring år 1900
• ARKENs kunstfaglige medarbejdere deltog med i
alt 14 oplæg på forskellige seminarer
• ARKENs kunstfaglige medarbejdere præsenterede
deres forskning gennem en lang række offentlige
foredrag på museet knyttet til de aktuelle udstillinger
• Museumsdirektør Christian Gether er fortsat tilknyttet som adjungeret professor ved Institut for
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet, og holdt i foråret en
forelæsning for studerende på Performance-design
• ARKEN afholdt i samarbejde med Golden Days to
workshops med School of Life, den London-baserede filosofi-skole ledet af Alain de Botton, som hermed kom til Danmark for første gang
• ARKENs kunstfaglige medarbejdere fungerede
derudover i ph.d.-bedømmelsesudvalg som sagkyndige i forskellige fonde, som censorer på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt som fagfællebedømmer og
eksterne redaktører

Forskningsseminaret Lisa was here i forbindelse med udstillingen Palle Nielsen: Modellen.
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ARKENS
KUNSTPRIS
ARKENs KUNSTPRIS på 100.000 kr.
doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’
Almennyttige Fond gik i 2014 til den
danske kunstner Jeppe Hein. Han blev
tildelt prisen for sin evne til at skabe
fantastiske og uforudsigelige kunstoplevelser på en legende og intelligent
måde.
ARKENs REJSELEGAT på 2 x 50.000 kr.
blev tildelt Astrid Kruse Jensen og Emil
Westman Hertz – to markante kunstnere på den danske samtidskunstscene.

Øverst: Fra venstre Emil Westman Hertz, Astrid Kruse Jensen og Jeppe Hein.
Nederst: Efter at have modtaget ARKENs KUNSTPRIS giver Jeppe Hein Annie og Otto Johs. Detlefs sin kunstnerbog Today I’m Feeling... Museumsdirektør
Christian Gether (t.v.) ser til.
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EDITION

ARKEN EDITION
ARKEN EDITION er eksklusive litografier af internationalt anerkendte kunstnere, som udstiller på ARKEN eller er repræsenteret
i museets samling.
Hvert år inviteres nye kunstnere til at skabe litografier i det anerkendte grafiske værksted Edition Copenhagen. Litografierne laves
i et oplag på 75-100, og det første tryk af hver kunstner optages i
ARKENs samling.
I 2014 skabte følgende kunstnere værker til ARKEN EDITION:
•  Michael Elmgreen & Ingar Dragset
•  Clare Woods
De unikke litografiske værker kan købes i ARKEN SHOP.

Michael Elmgreen (tv.) og Ingar Dragset (th.) arbejder i Edition Copenhagens værksted.

Michael Elmgreen & Ingar Dragset,

Michael Elmgreen & Ingar Dragset,

Clare Woods,

Classifieds, 2014.

International News, 2014.

Harry Patch, 2014.

© Michael Elmgreen & Ingar Dragset

© Michael Elmgreen & Ingar Dragset

© Clare Woods
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

FORMIDLING OG UNDERVISNING
MUSEET SOM LÆRINGSRUM
ARKEN Undervisning har været optaget af spørgsmål som:
• Hvordan kan materialitet, rekvisitter, rumlig iscenesættelse og bevægelse bruges som understøttende faktorer i deltagernes læring?
• Hvordan kan deltagerne tage udstillingstematikker og kunstneriske metoder med ud af museet og overføre
dem til egen hverdag?
• Hvordan kan kunsten og kunstmuseet bidrage til udvikling af kreative/innovative kompetencer hos børn og
unge?

I Hundertwasser-udstillingen dannede kunstnerens idéer om in-

I undervisningsregi deltog børn, pædagoger og studerende i

divid og samfund samt hans aktivisme og handlekraft afsæt for

forløb og workshops knyttet til Modellen. Her gav visuelle og

at diskutere boformer og livsstil i undervisningsforløb. I sjælden

kropslige undersøgelser af rum, bevægelse og stemning anled-

grad blev udstillingens tværfaglige perspektiveringsmuligheder

ning til at diskutere begreberne frihed, regler, magt, forandring,

virkeliggjort i elevernes egen verden i form af kunstneriske og

identitet og fællesskab. Her ses legeværten Andreas sammen

sociale aktioner. Her er det en elev fra Københavns Åbne Gym-

med en gruppe glade børn.

nasium, der håndhæver Hundertwassers idé om vinduesretten
i praksis.

Tv. Michael Ancher, Den druknede, 1896. Statens Museum for Kunst. Deponeret på Skagens Museum. Th. diverse rekvisitter.
I undervisningsforløb i Ancher og Krøyer-udstillingen nærmede eleverne sig bl.a. værkerne og deres samtid gennem sanselighed
og materialitet. Eksempelvis igangsatte en samling af rekvisitter mange engagerede billedlæsninger og samtaler mellem elever og
undervisere. Øvelsen styrkede elevernes symbolforståelse, forestillingsevne og sprogbrug.
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PARTNERSKABER OG OUTREACH
Skole og uddannelse:
• Fælles udvikling af læringssynergier i partnerskaber med folkeskoler og ungdomsuddannelser i Ishøj, på Vestegnen og i København
• Praktikordning og udviklingssamarbejder med
læreruddannelsen på UCC Professionshøjskolen
Blaagaard-KDAS og Zahle
• Samarbejde med Kalvebod Naturskole omkring
tværfaglige forløb for folkeskoleklasser inspireret af
Hundertwasser

lingskonsulent og pædagogiske sprogkorps
• Opbygning af lokal forankring og relevans i samarbejde med lokale unge, bibliotek og bolig-sociale
helhedsplaner i projektet ARKEN over Broen og Sæt
Kulturen i Spil

Kommunalt:
• Indgåelse af aftalekontrakter med Kultur- og skoleforvaltningerne i Ishøj og Københavns Kommuner i
forbindelse med Åben Skole
• Sikring af kulturoplevelser for alle Ishøj-børn gennem projektet Kreative Børn i KulturMetropol Øresund-regi, heriblandt kulturpakkeforløb på ARKEN
for alle kommunens store børnehavebørn, 1. klasser
og 6. klasser. ARKENs kulturpakkeforløb er udviklet
i samarbejde med Ishøj Kommunes kulturudvik-

Virksomheder og netværk:
• Gennemførelse af kreative personaleworkshops for
120 medarbejdere på Køge og Roskilde Sygehuse
• Deltagelse i CENTRES – Creative Entrepreneurship
in Schools (et interregionalt EU-projekt) med to lokale 8. klasser
• Gennemførelse af ni innovationskurser for erhvervsrettede gymnasieuddannelser i partnerskab med
Teknologisk Institut
• Deltagelse i pilotprojektet Generation Grøn under
Øresunds Kulturlaboratorium, som Langhøjskolens
elever vandt Undervisnings- og Kulturministeriets
Springfrøprisen 2014 for
• Videndeling og metodeudvikling med kulturinstitutioner i hele landet bl.a. gennem forankring i Skoletjenesten

I partnerskab med Teknologisk Institut og erhvervsrettede gym-

Kunstens potentiale som forandringsagent var også omdrej-

nasier i Køge og Ishøj blev et nyt fondsstøttet projekt om kreativ

ningspunkt på en stor personaleudviklingsdag for 120 medar-

innovation sat i søen, og de første ni ud af 15 ugeforløb blev gen-

bejdere fra Køge og Roskilde Sygehuse.

nemført. Her har eleverne undersøgt, hvordan kunsten og kreative processer kan bruges som indspark i innovationsprocesser.
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

KOMPETENCEUDVIKLING OG VIDENSDELING
• Kompetenceudvikling af lærere ifm. Hundertwasser- og Ancher og Krøyer-udstillingerne
• Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger fra
Ishøj som obligatorisk del af kulturpakkeforløb
• Kompetenceudvikling af faglærere inden for billedkunst og litteratur i samarbejde med CFU (Center
for Undervisningsmidler)
• Løbende faglig kvalitetssikring gennem studiekredse i regi af Skoletjenesten
• Oplæg på 10 seminarer og konferencer bl.a. Kulturstyrelsens årlige internationale seminar Museums –
knowledge, democracy and transformation
• Bidrag til to kunstpædagogiske og museumsfaglige publikationer
• Det to-årige fondsstøttede projekt ARKEN over Broen afsluttedes med publikationen Veje til forandring
– Hvordan museer skaber relevans med outreach
• Kunstnerisk talentudvikling for 20 unge i ARKEN
BGK

Undervisningsaktiviteter i tal:
• 632 kortere eller længere undervisningsforløb i ARKENs særudstillinger og samling for grundskole og
ungdomsuddannelser
• 17 børnehaveforløb
• To x en uges sommerbilledskole for børn
• 52 familiesøndage
• 21 ferieworkshops for familier
• 392 omvisninger
• 10 lærer- og pædagogkurser med deltagelse af i alt
over 500 lærere og pædagoger
• Tre hold kunstskole for voksne
• 42 ugers undervisning for ARKEN BGK med fem
udøvende kunstnere som gæstelærere

Gennem projektet ARKEN over Broen er der skabt tæt kendskab

Bussen Jette i aktion på museet ifm. et børnehaveforløb.

til lokale børn og unges hverdagsliv i partnerskab med flere lokale aktører. Her er to piger fra Strandgårdsskolen i samtale med
viceværten ‘Tigermanden’ i boligområdet Vejleåparken.
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KOMMUNIKATION
Det overordnede mål for ARKENs kommunikation er
at sikre størst mulig synlighed i presse- og markedsføringsarbejdet.
PR OG MARKETING
I 2014 var presse- og marketingindsatsen koncentreret om museets fire særudstillinger, der alle fik meget
fin dækning.
• Omtale i danske og svenske medier målt i annoncekroner: 33,3 mio. kr.
• Antal omtaler: 1088
• Dertil kommer international mediedækning samt
omtaler på sociale medier
• Tre store outdoor-kampagner bestående af en
kombination af kulturbannere, europlakater og plakater
• Intensiveret markedsføring rettet mod turister
• Målrettet markedsføring mod børnerelaterede medier i forbindelse med Modellen
• Konkurrencesamarbejder – bl.a. om bedste Instagram-billede fra Modellen
• Komplet udsolgt foredragsrække for Berlingskes
læsere med fornem eksponering i avisen og på diverse online-platforme

SOCIALE/DIGITALE MEDIER
I 2014 fik ARKEN en ny responsiv hjemmeside, som
fungerer optimalt på alle mobile platforme. En dynamisk og enkelt opbygget side med et stærkt og billedbårent fokus på kunsten.
• 23.000 følgere på Facebook ved udgangen af 2014
• 5180 modtagere af ARKENs generelle nyhedsbrev
• Introduktion af et officielt hashtag #arkenmuseum
• Stadig stor interesse for onlineuddrag af ARKENs
kataloger på ISSUU. I 2014 blev katalogerne om
Hundertwasser samt Ancher og Krøyer tilføjet
• En film om kunstneren Clare Woods’ arbejde med
et ARKEN EDITION-litografi blev tilføjet ARKENs
YouTube-kanal

Kulturbannere med Hundertwasser på Christianshavn.

Forsiden på ARKENs nye re-

Et lille udvalg af de 170 opslag

sponsive hjemmeside.

under #modellen14.
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KLUB ARKEN

KLUB ARKEN
KLUB ARKEN er inde i en meget fin udvikling. Antallet
af medlemskaber er støt stigende, arrangementerne
er ekstremt populære, og KLUB ARKEN Magasinet og
de månedlige nyhedsbreve får rigtig god respons.
2014 kort fortalt:
• 5971 medlemskaber, hvoraf 2787 er parmedlemmer
– en stigning på 9 pct.
• Gentegningsprocenten ligger på 80,64
• 5369 KLUB ARKEN nyhedsbrevsmodtagere
• Særlige arrangementer (udover ferniseringer og
offentlige foredrag):
- Kokken Søren Gericke hyldede Hundertwasser
med en middag i kunstnerens ånd
- Smagning: Østrigske vine og desserter
- En bid af Skagen – KLUB ARKEN middag med råvarer fra Skagen
- Velkommen i KLUB ARKEN – forår og efterår
• To inspektørforedrag for klubbens medlemmer om
hhv. Hundertwasser og Ancher og Krøyer. Der kom
hhv. 257 og 242 medlemmer til de to foredrag
• Rejser og udflugter til:
- Edition Copenhagen
- Vejle Kunstmuseum og Trapholt
- Værksted for Kobbertryk x 2
- Wien med fokus på kunst og arkitektur
- Økolandsbyen Dyssekilde x 2
- Nørrebros byhaver med firmaet TagTomat
- Fuglsang Kunstmuseum og Fuglsang Herregård
(to fyldte busser)
- Den Hirschsprungske Samling x 2

ARKENS STØTTEFORENING
ARKENs støtteforening havde i 2014 flere end hundrede bidragsydere, der hver betalte 200 kr. eller derover.
Ordningen er vigtig for ARKEN, idet museet efter liningsloven § 8a så kan søge om momskompensation.

Øverst: KLUB ARKEN på rundvisning med TagTomat i Nørrebros
grønne byhaver.
Nederst: KLUB ARKEN foran Kunsthaus Wien.
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ERHVERVSKLUB

ERHVERVSKLUB ARKEN
Erhvervsklubben havde 28 medlemmer ved udgangen af 2014.
Som noget nyt afholdt erhvervsklubben et familiearrangement i Modellen med efterfølgende brunch.
Til dette arrangement havde medlemmerne børn og
børnebørn med, som havde en fornøjelig formiddag
i Modellen.
Til erhvervsklubbens årlige middag fortalte museumsinspektør Andrea Rygg Karberg om alle de hemmelige
og ukendte historier bag udstillingen Michael Ancher
og P.S. Krøyer – Venner og rivaler.

Derudover inviteres erhvervsklubben altid med til
overrækkelse af ARKENs KUNSTPRIS og ARKENs
REJSELEGAT.
I det forgangne år gjorde ERHVERVSKLUB ARKENs
medlemmer fint brug af klubbens mødelokale samt fribilletter til særudstillingerne.
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.

Blandt de faste arrangementer afholdt erhvervsklubben i det forgangne år to forferniseringer i forbindelse med åbning af de store
særudstillinger Hundertwasser – Kunstner og økoaktivist og Michael Ancher og P.S. Krøyer – Venner og rivaler. Forferniseringerne er
populære, hvilket afspejles i det høje deltagerantal.

Ved forårets netværksarrangement var Berlingskes Kultur-, Debat & Navneredaktør, Jesper Beinov, inviteret til at holde et oplæg om
samspillet mellem medier og omverden.
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KOMMERCIELLE AKTIVITETER

KOMMERCIELLE AKTIVITETER
ARRANGEMENTER
Der blev i 2014 afholdt 75 kommercielle arrangementer på ARKEN heraf 2 foto-/filmoptagelser. ARKEN oplever stor tilfredshed omkring de arrangementer, der
afholdes på museet.

KONCERTER
I 2014 blev der afholdt tre koncerter. Caroline Henderson og Rugsted & Kreutzfeldt gæstede museet
i foråret, og i efteråret havde ARKEN Hanne Boel på
programmet.

I oktober måned afholdt ARKEN sine første personaleworkshops for Køge og Roskilde Sygehuse (både
inde på museet og ude i Strandparken). Med kunsten som udgangspunkt for kreativ udvikling havde
ARKEN i tæt samarbejde med kunden skræddersyet
et forløb for 120 medarbejdere. Tilbagemeldingerne
fra deltagerne var yderst positive, og ARKEN vil fortsat tilbyde personaleworkshops til virksomheder.

ARKENs koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet
KoncertArt, som 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 museet. ARKEN
værdsætter det professionelle samarbejde med Siemens og KoncertArt.

I foråret lagde ARKEN hus til optagelse af en film, som blev vist til Eurovision Song Contest 2014. En stor del af museet og personalet
var inddraget i arbejdet både før, under og efter optagelsen. Filmen blev vist i 37 lande, og 195 mio. seere på verdensplan så med.
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ARKEN SHOP
ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger, klassisk og nyt design, kunsthåndværk og grafik. Nøgleordene er originalitet, kvalitet og aktualitet. I 2014 blev shoppens generelle sortiment udvidet, og en mere
eksklusiv linje blev lagt. Som altid blev der gjort en stor indsats for at skaffe udstillingsrelaterede varer til særudstillingerne. Især var interessen for de Hundertwasser-relaterede produkter virkelig stor, hvilket resulterede i
flotte salgstal. Generelt havde museumsshoppen et positivt og tilfredsstillende år med fint overskud. 2015 står i
høj grad i Bjørn Wiinblads tegn, og shoppen vil føre et bredt sortiment af håndmalede produkter fra Det Blå Hus
og Rosendahls nyligt lancerede Wiinblad-kollektion. Desuden er ARKEN netop ved at få genoptrykt en dejlig
børnebog skrevet og illustreret af Wiinblad.
Generelt har et stigende antal gæster de sidste par år udelukkende besøgt 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.
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ARKEN CAFÉ
Cafébesøget er en vigtig del af museumsoplevelsen for mange af ARKENs gæster. Caféen justerer sit menukort
efter årstiden og de aktuelle udstillinger og henter desuden inspiration fra de udstillende kunstnere og relevante geografiske områder. Caféen omfatter ligeledes catering til de arrangementer, som afholdes på ARKEN.
2014 blev et rigtigt godt år for caféen. Aktivitetsniveauet var særligt højt i årets første halvdel, hvor også mange
børnefamilier besøgte caféen. Aktivitetsniveauet på cateringfronten var stabilt, og flere af museets stamkunder
valgte atter at holde deres konferencer og møder på ARKEN.
I det forgangne år blev der installeret nye kaffemaskiner i caféen, så kaffekvaliteten blev endnu bedre og desuden introduceret et større kageudvalg og flere økologiske råvarer for at imødekomme gæsternes ønsker.
I 2015 vil caféens menukort under Bjørn Wiinblad indeholde flere af Bjørn Wiinblads favoritretter.
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FONDE OG SPONSORER

FONDE OG SPONSORER
Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter i 2014

Annie & Otto Johs. Detlefs’
Almennyttige Fond

Sanddag
TRYG på stranden samt følgende Vestegnskommuner: Ishøj, Glostrup, Høje Taastrup, Solrød, Vallensbæk,
Brøndby, Albertslund, Greve og Hvidovre
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BESØGSTAL

BESØGSTAL
I alt besøgte 190.867 gæster ARKEN i 2014. Der var
budgetteret med et besøgstal på 135.000 gæster.
Årets besøgstal er meget tilfredsstillende og viser, at
ARKENs alsidige udstillingsprogram henvendte sig til
en bredt sammensat målgruppe.
• Besøgstallet var 55.867 højere end budgetteret
svarende til 41 pct. I forhold til 2013 var besøgstallet 32.706 højere svarende til en stigning på 21 pct.
• Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst lå i 2014 på 46,87 kr. mod budgetteret 49,01
kr. og 52,06 kr. i 2013

• Betydeligt flere børn og unge end forventet besøgte ARKEN i 2014. Dette - kombineret med en
entrépris på 50 kr. for besøg kun i Modellen - er den
primære årsag til den lavere gennemsnitlige entréindtægt
• I alt besøgte 38.919 børn museet svarende til 20,4
pct. af det samlede besøgstal. Det tilsvarende tal lå
i 2013 på 15,1 pct.
• Ca. 10 pct. af årets gæster var medlemmer af
KLUB ARKEN, hvilket vidner om medlemmernes
store loyalitet og interesse for museets udstillingsprogram

Gæster til åbningen af Michael Ancher og P.S. Krøyer - Venner og rivaler.

BESØGSTAL OVER FEM ÅR
2010

2011

2012

2013

2014

74.926

116.481

78.234

100.013

117.529

KLUB ARKEN

8.907

10.304

11.785

14.486

16.136

Studerende

4.052

8.500

4.420

7.441

6.348

Skole-/Gymnasieelever

9.196

19.672

7.212

14.124

19.744

Børn op til 18 år

8.529

15.957

7.405

9.744

19.306

Arrangementer

13.915

11.303

9.830

12.353

11.804

119.525

182.217

118.886

158.161

190.867

Voksne

I alt
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ØKONOMI
ARKEN havde i 2014 et overskud på 875.149 kr. mod
budgetteret 52.000 kr. Resultatet er meget tilfredsstillende. Det gode resultat er primært frembragt via øgede besøgsrelaterede indtægter fra entré, butikssalg og
cafésalg som følge af det høje besøgstal.
Af årets overskud henlægges 0,7 mio. kr. til en reserve
i egenkapitalen med ordlyden ”Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø”, således at denne reserve pr. 31.
december 2014 i alt udgør 4,1 mio. kr. Der vil uomtvisteligt blive brug for betydelige midler - både eksterne
og egne - til udsmykning af Kunstens Ø, når den står
færdig i 2015.
ARKENs samlede indtægter udgjorde i 2014 i alt ca.
63,4 mio. kr., og de samlede indtægter var dermed
ca. 6,0 mio. kr. større end det budgetterede. Merindtægterne kommer, som før nævnt, primært fra øgede
besøgsrelaterede indtægter samt større fondstilskud,
der var øremærket til udstillingen Modellen.
ARKEN anvendte også i 2014 midler til helt nødvendige investeringer:
• Nyt kølesystem i henhold til lovkrav  
• Forbedring af arbejdspladser og indemiljø i øvrigt
(APV forbedringer)
• Sikring af kunstværker
• Påbegyndt udskiftning af ARKENs samlede belysning til LED-belysning
ARKEN vil også i årene fremover have fokus på stram
økonomistyring og løbende optimeringer/effektiviseringer, samtidig med at museet fortsat skal udvikles
kunstnerisk, formidlings- og servicemæssigt til glæde
for samfundet og ARKENs mange gæster.

Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital
dog med 10.401.698 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 10.401.698 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 2014.
En stigning til et højere renteniveau vil betyde, at værdireguleringen vil bevæge sig i positiv retning, mens ARKENs renter af prioritetsgælden vil være uændrede.
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 på 0 kr.
ARKEN har i årene derefter selv foretaget diverse tilbygninger, som pr. 31. december 2014 har en bogført
værdi på 21,6 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 afspejle i årsrapporten.

ARKENs egenkapital før urealiserede værdireguleringer steg i 2014 med 875.149 kr. og udgjorde pr. 31.
december 2014 i alt 8.902.518 kr. Heraf er 4,1 mio. kr.
henlagt til udsmykning af Kunstens Ø.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2014
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende to figurer:

Hvorfra fik ARKEN midlerne på i alt 63,4 mio. kr.
Andre
driftsindtægter
0%
0,2 mio.

Kommercielle
indtægter
21%
13,2 mio.

Finansloven,
driftstilskud
50%
31,9 mio.

Entré- og
medlemsindtægter
20%
12,6 mio.

Projekttilskud
8%
5,0 mio.

Ishøj Kommune
1%
0,5 mio.

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på i alt 63,4 mio. kr.
Overført
overskud
0%
0,2 mio.

Renter Afskrivninger
2%
2%
1,5 mio.
1,3 mio.

Administration
14%
9,1 mio.

Kommercielle
omkostninger
20%
12,6 mio.

Henlæggelser
1%
0,7 mio. kr.

Udstilling,
samling og
formidling
27%
17,1 mio.

Kultur og børn
7%
4,1 mio.

Ejendom
16%
10,2 mio.

Marketing, PR
og
KLUB ARKEN
11%
6,6 mio.

30

NØGLETAL

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2010 – 2014
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende tre figurer:
5 års indtægtsfordeling
I alt
62,1
mio. kr.

100,0%

28,0%

80,0%

I alt
71,8
mio. kr.

I alt
73,0
mio. kr.

35,9%

40,8%

19,3%

60,0%

19,5%

14,8%

I alt
69,0
mio. kr.

34,9%

18,1%

I alt
63,4
mio. kr.
28,1%

20,8%

40,0%
52,7%

20,0%

Museale
egenindtægter
Kommercielle
egenindtægter
Offentlige
tilskud

44,6%

44,4%

47,0%

51,1%

2011

2012

2013

2014

0,0%
2010

5 års omkostningsfordeling

100,0%

I alt
62,0
mio. kr.
4%

I alt
71,7
mio. kr.
4%

I alt
71,2
mio. kr.
4%

I alt
66,2
mio. kr.
4%

I alt
62,5
mio. kr.
4%

13%

13%

13%

14%

15%

Renter og
afskrivninger

15%

13%

16%

Administrative
omkostninger

80,0%
18%

60,0%

19%

19%

15%

16%
18%

Ejendomsomkostninger

20%

40,0%
49%

46%

20,0%

55%

48%

Kommercielle
omkostninger

45%

Museale
omkostninger

0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

Udvikling i indtægterne
80,0

I alt
62,1

I alt
71,8

I alt
73,0

I alt
69,0

I alt
63,4

70,0
60,0

Mio. kr.

50,0
40,0

25,8

29,8

17,4

12,0

14,0

10,8

24,1

12,5

17,8

Museale
egenindtægter

13,2

Kommercielle
egenindtægter

30,0
20,0

Offentlige tilskud
32,7

32,0

32,4

32,4

32,4

10,0
0,0
2010
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LEDELSESPÅTEGNING

LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 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
årsregnskabet giver et retvisende billede af ARKENs aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og
pengestrømme.
Årsrapporten indstilles til Kulturstyrelsens godkendelse.
Ishøj, den 18. marts 2015
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REVISIONSPÅTEGNING

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 2014, 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. rigsre-

visorloven § 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.
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KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet
af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse
nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven.

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.

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.

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

København, den 18. marts 2015

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.
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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.
I sammenligningstallene for 2013 er der foretaget ændring i klassifikationen af t.kr. 1.490 fra udstillings- og
arrangementsomkostninger til administrationsomkostninger. Ændringen er uden påvirkning på institutionens resultat, egenkapital og øvrige nøgletal.
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.

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.

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

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

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.

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

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til
dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes
under henholdsvis andre tilgodehavender, gæld eller
de poster, som de vedrører.

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

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv

FINANSIELLE POSTER
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prioritetsgæld mv.
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Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedr. 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.

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.

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.

ØVRIGE GÆLDSFORPLIGTELSER
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

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

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

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes
for at effektuere salget.
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PENGESTRØMSOPGØRELSEN
Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres
efter den indirekte metode og viser pengestrømme
vedr. drift, investeringer og finansiering samt ARKENs
likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedr. driftsaktiviteter opgøres som
driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedr. investeringsaktiviteter omfatter
betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedr. 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 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

Regnskab
2014 i kr.

Budget
2014 i t.kr.

Regnskab
2013 i t.kr.

Entré- og salgsindtægter mv.

1

25.784.949

21.160

23.948

Stats- og kommunalt tilskud

2

32.403.582

32.708

32.394

Øvrige tilskud

3

4.969.650

3.171

10.894

63.158.181

57.039

67.236

Indtægter
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

5

(1.063.355)

(750)

(6.612)

4,5

(32.398.377)

(28.029)

(30.161)

29.696.449

28.260

30.463

(25.125.274)

(24.916)

(25.807)

Salgsomkostninger

(2.621.423)

(2.386)

(2.233)

Resultat af ordinær drift

1.949.752

958

2.423

266.981

472

1.770

Resultat før finansielle poster

2.216.733

1.430

4.193

Finansielle omkostninger

(1.341.584)

(1.378)

(1.380)

875.149

52

2.813

Overført overskud af tidligere års resultat

327.369

282

215

Årets resultat

875.149

52

2.813

1.202.518

334

3.027

Udstillings- og arrangementsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Andre driftsindtægter

ÅRETS RESULTAT

4,5,6

7

Årets resultat disponeres således:

I alt til fordeling
Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse
Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø
OVERFØRT OVERSKUD

-

-

(1.000)

(700.000)

-

(1.700)

502.518

334

327
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

Regnskab
2014 i kr.

Regnskab
2013 i t.kr.

21.564.323

22.067

7.062.566

5.891

Kunstværker

-

-

Bygninger under opførelse

-

-

28.626.889

27.958

28.626.889

27.958

1.256.004

1.491

382.398

756

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler

Materielle anlægsaktiver i alt

8

ANLÆGSAKTIVER I ALT
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

9

3.641.386

805

10

1.180.962

1.368

Tilgodehavender i alt

5.204.746

2.928

Likvide beholdninger

13.492.397

11.979

19.953.147

16.398

48.580.036

44.355

Periodeafgrænsningsposter

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
AKTIVER I ALT
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

Regnskab
2014 i kr.

Regnskab
2013 i t.kr.

300.000

300

3.000.000

3.000

502.518

327

Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø

4.100.000

3.400

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse

1.000.000

1.000

Egenkapital før urealiseret værdiregulering

8.902.518

8.027

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

(10.401.698)

(5.937)

EGENKAPITAL I ALT

(1.499.180)

2.090

3.308.744

2.502

3.308.744

2.502

22.564.047

23.474

10.067.375

5.757

32.631.422

29.230

749.319

737

334.323

181

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

3.934.437

3.559

Anden gæld

14

5.212.354

5.394

Periodeafgrænsningsposter

15

3.908.617

662

14.139.050

10.533

48.580.036

44.355

GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
Eventualforpligtelser:
Museet har pr. 31. december 2014 indgået almindelige
driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt ca. t.kr. 366 frem
til 2017 (2013: t.kr. 559)
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Henlæggelse til
Kunstens Ø
i kr.

Henlæggelse
til ejendomsvedligeholdelse i kr.

Urealiseret
kursregulering
af sikringsinstrument
i kr.

Indskudskapital i kr.

Reserve for
driftskapital
i kr.

Overført
over-/underskud
i kr.

300.000

3.000.000

327.369

3.400.000

1.000.000

(5.937.495)

2.089.874

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter

-

-

-

-

-

(4.464.203)

(4.464.203)

Årets resultat

-

-

175.149

700.000

-

-

875.149

300.000

3.000.000

502.518

4.100.000

1.000.000

(10.401.698)

(1.499.180)

I alt kr.

Egenkapital
Egenkapital 1. januar

EGENKAPITAL 31. DECEMBER
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Regnskab
2014 i kr.
Indtægter ved museumsaktivitet
Offentlige og private tilskud

Regnskab
2013 i t.kr.

25.784.949

23.948

37.373.232

43.288

Udgifter ved museumsaktivitet

(32.398.377)

(30.161)

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(25.961.599)

(24.862)

Driftsresultatets likviditetsvirkning

4.798.205

12.214

234.561

(224)

Ændringer i tilgodehavender

(1.300.677)

2.275

Ændringer i hensættelser

(1.054.185)

288

Ændringer i kreditorer og anden gæld

(1.275.631)

2.018

Ændringer i periodeafgrænsningsposter

3.433.299

430

37.367

4.787

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

4.835.572

17.000

Køb af kunstværker

(1.063.355)

(6.612)

-

-

(2.187.459)

(1.709)

2.167.408

(522)

(1.083.406)

(8.843)

-

-

(897.010)

(895)

(1.341.584)

(1.380)

(2.238.595)

(2.275)

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING

1.513.571

5.883

Likvide beholdninger primo

11.978.826

6.096

13.492.397

11.979

Ændringer i varebeholdninger

Driftskapitalens likviditetsvirkning

Investering i ejendom
Køb af inventar og driftsmidler
Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser vedr.
investeringer i anlægsaktiver
Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning
Optagelse af gæld hos realkreditinstitut
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut
Renteudbetalinger
Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO
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NOTER

Regnskab
2014 i kr.

Budget
2014 i t.kr.

Regnskab
2013 i t.kr.

1. Entré- og salgsindtægter mv.
Entré- og arrangementsindtægter

11.385.093

9.021

11.117

KLUB ARKEN-medlemskontingenter

2.241.600

2.156

2.091

Omsætning café

7.183.637

6.307

6.735

Omsætning shop

4.974.619

3.676

4.005

25.784.949

21.160

23.948

31.903.582

32.208

31.894

2. Stats- og kommunalt tilskud
Statstilskud
Tilskud Ishøj Kommune

500.000

500

500

32.403.582

32.708

32.394

4.825.650

2.988

10.750

144.000

183

144

4.969.650

3.171

10.894

30.218.764

28.050

29.028

4.174.832

3.948

3.829

809.107

715

571

35.202.703

32.713

33.428

19.678.306

17.618

17.801

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

4. Personaleudgifter
Lønninger
Sociale udgifter, pension
Øvrige

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

15.524.397

15.095

15.627

35.202.703

32.713

33.428

Det samlede honorar til bestyrelsen og den samlede løn til direktionen i 2014 udgjorde i alt kr. 3.429.808 mod budget 2014 på i alt
t.kr. 3.395 og mod t.kr. 3.327 i 2013.
Der var i gennemsnit ansat 75,4 medarbejdere i 2014 mod budget
2014 på 70,5 og 72,1 i 2013.
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Regnskab
2014 i kr.

Budget
2014 i t.kr

Regnskab
2013 i t.kr.

Afskrivninger bygninger

502.470

502

502

Afskrivninger inventar og driftsmidler

1.015.647

1.102

906

1.063.355

750

6.612

2.581.472

2.354

8.020

1.518.117

1.604

1.408

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

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

1.063.355

750

6.612

2.581.472

2.354

8.020

500

(157)

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger
med kr. 5.829.274 mod budget 2014 på i alt kr. 5.877.000 og t.kr. 6.456 i 2013.
7. Andre driftsindtægter
Momskompensation
Momsregulering vedr. tidligere år
Omkostninger vedr. momskompensation og momsregulering

302.894
-

-

2.301

(35.913)

(28)

(374)

266.981

472

1.770
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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

18.011.556

37.090.924

2.075.167

-

2.187.459

1.063.355

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2014
Tilgang

(2.075.167)

-

-

-

Afgang

Modtaget tilskud til tilgang

-

-

-

-

Kostpris 31.12.2014

-

25.053.768

20.199.015

38.154.279

Af- og nedskrivninger 01.01.2014

-

(2.986.975)

(12.120.802)

(37.090.924)

Årets afskrivninger

-

(502.470)

(1.015.647)

(1.063.355)

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang

-

-

-

-

Af- og nedskrivninger 31.12.2014

-

(3.489.445)

(13.136.449)

(38.154.279)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014

-

21.564.323

7.062.566

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013

-

22.066.793

5.890.754

-

Offentlig ejendomsvurdering af grunde
og bygninger udgør kr. 237.000.000
(2013: kr. 237.000.000)

Regnskab
2014 i kr.

Regnskab
2013 i t.kr.

9. Andre tilgodehavender
Moms og afgifter
Tilgodehavende fondstilskud til anlægsinvesteringer
Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.
Andre tilgodehavender
Saldo 31.12.2014

724.536

-

1.528.835

367

791.163

225

596.852

213

3.641.386

805

453.847

290

10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger
Saldo 31.12.2014

727.115

1.078

1.180.962

1.368
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Regnskab
2014 i kr.

Regnskab
2013 i t.kr.

2.501.908

2.214

2.817.625

2.388

Afgang

(2.010.789)

(2.100)

Saldo 31.12.2014

3.308.744

2.502

11. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2014
Tilgang

Specifikation af hensatte forpligtelser
Hensættelse til nedtagning af udstillinger

773.283

1.193

2.535.461

1.309

3.308.744

2.502

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)

749.319

737

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

22.564.047

23.473

23.313.366

24.210

19.868.210

20.670

23.345.539

24.293

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver
Saldo 31.12.2014
12. Gæld til realkreditinstitutter

Saldo 31.12.2014
Efter mere end 5 år forfalder
Kontant værdi af prioritetsgæld
13. Omkostningskreditorer
Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer

1.469.009

-

Øvrige driftskreditorer

2.465.428

3.559

3.934.437

3.559

638.530

918

4.573.824

4.476

5.212.354

5.394

3.739.000

542

Saldo 31.12.2014
14. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Saldo 31.12.2014
15. Periodeafgrænsningsposter, gæld
Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.
Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år
Saldo 31.12.2014

169.617

120

3.908.617

662
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ENGLISH SUMMARY
MANAGEMENT REPORT
ARKEN is a modern museum run as a cultural enterprise with focus on efficient operations and an adaptable organization. Expenditure must reflect visitor
numbers and earnings in general. Only thus can the
museum live up to society’s requirements and expectations of a major cultural institution. The museum
works constantly to update its social relevance and
remain an active player in the cultural policy arena.
The museum was established on the basis of a political decision that residents of Copenhagen’s western
region should be offered insights into art whose quality matched the options available in the rest of the
museums in greater Copenhagen. ARKEN exists for
the public, and this is reflected in all its activities. We
focus on the museum’s ability to offer the visitors involvement in the art that is acquired for the museum
as well as the art shown in the changing exhibitions.
The museum is thus at the forefront with respect to
the development of the ‘participative museum’ and
of new communication strategies.
In 2014 ARKEN was visited by a good 190,000 guests.
These are visitor numbers with which the museum is
very pleased, and which testify to an exhibition programme that has had a broad appeal and has captured the spirit of the times in society.
ART
The Model, which filled ARKEN’s ‘Art Axis’ throughout
2014, became one of the most significant exhibitions
for the museum in recent years – not only because we
have been able to give almost 160,000 children and
adults a unique experience of free play, togetherness
and reflection, but also because the project has been
a strong developmental element for ARKEN’s museum
practice, which will benefit our public in future. The exhibition was also very well received in the media.
Furthermore, 2014 was the year when ARKEN made
a serious impact on the ‘green agenda’. The museum
showed a unique exhibition about Hundertwasser as

an artist and environmental activist with over 80 works,
including film, design and the artist’s rarely-shown architectural models, besides paintings and prints.
From the end of September ARKEN showed the exhibition Michael Ancher and P.S. Krøyer – Friends and
rivals, which for the first time took a close look at the
relationship between the two Skagen painters. The
point of departure for the juxtaposition of the two
painters was based upon the many years of research
into their mutual correspondence.
ARKEN’s outward-looking activities ranged wide in 2014.
The English philosophical organization The School of
Life held two events at ARKEN, while ARKEN invited researchers to engage in ‘philosophical fieldwork’ under
the heading Myths. Finally, during the year’s Golden
Days Festival, it was possible, over the course of an
entire evening, to experience the most experimental
contemporary art, music, performance and audio art
at ARKEN’s Dada-inspired cabaret Dada Today.
COMMUNICATON AND EDUCATION
A major focus area at ARKEN is communication and
educational activities on the basis of art expertise
and pedagogical principles. The activities took place
in 2014 around three central fields: the museum as a
creative space of learning; partnerships and outreach;
and the development of competence and talent.
In connection with the major exhibitions of the year,
we have emphasized the development of educational approaches and methods that can create relevant
learning situations for many different participants. In
the Hundertwasser exhibition, for example, the educational element focused on how the themes of the
exhibition and the strategy of the artist could function
as transformational potential in the participant’s own
life-world. With The Model, a brand new kind of learning space was created at ARKEN, where play, sensory
experience and movement took pride of place.
In 2014, with the Danish educational reform’s focus on
‘Open School’ activities, our partnership with the Ishøj
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and Copenhagen municipalities was further consolidated and resulted in a large number of week-long courses
developed jointly between ARKEN and the schools.
COMMUNICATION AND KLUB ARKEN
The highly varied special exhibitions of the year were
marketed through a wide selection of media and
campaigns. Three large-scale outdoor campaigns
combined with print and online advertising created
a striking visibility in both public space and on the
media front in general. All the exhibitions were given
fine exposure in the press, and this culminated in the
newspaper Berlingske Tidende’s choice of The Model
as Best Exhibition of the Year.
The Communication Department still maintains a
strong focus on the social media, and in the autumn of
2014 the museum acquired a new, responsive website.
KLUB ARKEN saw an encouraging increase in the number of members. Furthermore, the level of activity was
high and among other events offered was an art-andarchitecture excursion to Hundertwasser’s Vienna.
EXPECTATIONS FOR 2015
After a busy, successful 2014, we have high expectations that this development will continue in 2015. The
museum is already noting great interest in the exhibitions of the year.

ART
2015 offers five new impressive special exhibitions.
In addition Michael Ancher and P.S. Krøyer – Friends
and rivals will continue showing until April. We begin
the year with Randi & Katrine - Between Towers, which
is a staged total installation created by the artist duo
Randi & Katrine.
The latest contemporary art is also the subject of the
two other exhibitions of the spring. From February,
ARKEN is showing an exclusive special exhibition of
works by the Cologne-based painter David Ostrowski,
a comet on the international art firmament, in which
he investigates the potentials and limits of painting.
From May on we can enjoy outdoor art with the exhibition Art in Sunshine, where we invite the public to art
experiences under the high, blue summer sky.
One of the museum’s main historic focuses this year
is a comprehensive exhibition of works by Bjørn Wiinblad. Wiinblad’s magical faces and characteristic
ornamentation are well known, but are also far more
multifaceted than the general view of the artist suggests. With this year’s major exhibition, Wiinblad’s
curlicues, fragile lines and energetic colours will be
seeing a well-deserved ‘revival’ that shows us brand
new – and very up-to-date – sides of Wiinblad’s artistic universe. From November ARKEN shows the Danish artist Gerda Wegener, who had her days of glory

VISITORS
2010

2011

2012

2013

2014

74,926

116,481

78,234

100,013

117,529

KLUB ARKEN

8,907

10,304

11,785

14,486

16,136

Students

4,052

8,500

4,420

7,441

6,348

Pupils

9,196

19,672

7,212

14,124

19,744

Children up to 18 years

8,529

15,957

7,405

9,744

19,306

Events

13,915

11,303

9,830

12,353

11,804

119,525

182,217

118,886

158,161

190,867

Adults

Total
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in the fashionable and decadent Paris of the 1920s.
The exhibition is a tribute to Wegener’s sophisticated
and sensual works and her intimate female universe.
At the same time, the exhibition tells the incredible
story of the painter and her favourite model, her husband Einar Wegener, who underwent one of the first
sex-change operations in the world in the 1930s and
became Lili Elbe.
Again this year, ARKEN is holding a major seminar, this
time about art, subjectivity and knowledge in a culture of participation. On the research front the issue
this year is participation, as ARKEN has been given
the funding to launch a large-scale research project
in 2015-16 under the heading Participationism: Dogma and field of potentials.
COMMUNICATION AND EDUCATION
In the Educational Department the key concepts for
2015 are educational reform, new partnerships, competence development for schools and day care services, research-based pedagogical development and
international orientation.
Measures within the educational reform area such as
‘Open School’ involve a political intention and requirement for greater continuity between school and society. In achieving this goal, cultural institutions play an
important role. ARKEN, with its years of experience
of school partnerships and its quite special commitment to communication with children and young
people, looks forward to undertaking this role to an
even greater extent in collaboration with the schools,
and to developing new ways of creating frameworks
for learning.
The record-high registration in 2014 in our teacher
training courses with competence-developing and
practice-oriented content points to a need, here as in
other fields, to think in terms of new focus areas for
specialist-teacher groups. Our collaboration with Køge
and Roskilde Hospitals on staff development with art as
a ‘kickstarter’ also points to new ways in which ARKEN
can become involved as a socially relevant partner, and
our goal is to develop both concepts further in 2015.

In 2015 our experience from the partnership with the
Danish Technological Institute on courses in innovative and creative competences for young people will
be used to promote knowledge-sharing nationally
and internationally in a variety of networks and in the
form of an online publication.
ARKEN BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus = Visual
Arts Basic Course) is also facing a year when international orientation is in focus. It is the aim in 2015,
under the working title ARKEN BGK International, to
establish collaboration with similar projects taking
place in our neighbouring countries.
ISLAND OF ART
Clearance and the extensive excavation work in connection with the establishment of Kunstens Ø (the
Island of Art) is well at hand. The Island of Art is the
dream which in 2015 will become a reality thanks
to a magnificent donation from The A.P. Møller and
Chastine Mc-Kinney Møller Foundation. Up to the inauguration in the autumn of 2015, one can watch the
Island of Art take form. In the course of the summer
the forecourt will be laid out and the access bridge
will be established. A beautiful overall experience will
be created where the visitors will move from the surrounding natural landscape over a long gangway to
the inviting forecourt and will finally move all the way
into the world of art.
The museum is open throughout the establishment period. Prior to their visits, museum guests can find information, among other ways via ARKEN’s website, about
access conditions and specific experiences in the area.
In the autumn, Elmgreen & Dragset’s sculpture of a
boy on his golden rocking horse will occupy the forecourt on the Island of Art. ARKEN is looking forward
to inaugurating the Island of Art, and to welcoming
both the museum’s guests and visitors to Strandparken to a brand new and different experience of the
museum surroundings.
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