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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.

Sophia Kalkau, Another Way of Watching, 2007
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj
Hjemstedskommune: Ishøj
SE / CVR-nummer: 17 83 76 05
BESTYRELSE
Borgmester Ole Bjørstorp (fmd.) udpeget af Ishøj Kommune
Direktør Lars Eskesen (næstfmd.) udpeget af Dansk Industri
Professor Henrik B. Andersen udpeget af Det Kgl. Danske Kunstakademi
Direktør Otto Johs. Detlefs udpeget af KKR Hovedstaden. Afgået ved døden
Direktør Eva Hofman-Bang udpeget af Ishøj Kommune
LO sekretær Marie-Louise Knuppert udpeget af Landsorganisationen i Danmark (afløste i april 2015 forhenv.
forbundsformand Hans Jensen)
Professor, dr.phil. Ib Poulsen udpeget af Roskilde Universitet
PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET
Driftsassistent Kim Jeilman
Publikumsudvikler Gunnar Munksgaard (afløste i april 2015 direktionssekretær Pernille Guldberg Petersen)
Bestyrelsen afholdt tre ordinære møder i 2015.
DIREKTION
Museumsdirektør Christian Gether
REVISION
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kirstine Roepstorff, Clouds Release Their Rain, 2012

Kirstine Roepstorff, Glow Ambiences Flow, 2012
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LEDELSESBERETNING
2015 blev et dynamisk og aktivt år for ARKEN, indenfor såvel som udenfor. ARKENs unikke arkitektur blev
udnyttet til at skabe en uforglemmelig, anmelderrost
totalinstallation i museets kunstakse, og samtidig arbejdede gravemaskinerne udenfor på at skabe en
smukkere forbindelse mellem arkitektur og natur i
landskabet rundt om museet. I sommeren forlod ARKEN sine arkitektoniske rammer i museets første udendørs udstilling, der strakte sig fra Ishøj Station forbi ARKEN og helt ned til stranden og ud i vandkanten.
Den udfordrende og dramatiske 150 meter lange
kunstakse gav rum til den danske kunstnerduo Randi & Katrines totalinstallation Mellem tårne, der blev
sammenlignet med Tate Moderns Unilever Series og
af Berlingske fik tildelt en delt førsteplads som årets
bedste kunstudstilling. Elleve skulpturelle transformatortårne befolkede rummet og gjorde publikums vandring til en stærk, sansemættet oplevelse. Samtidig
fortsatte udstillingen om Ancher og Krøyers venskab
og rivalisering, der var åbnet i 2014. En ung komet i
kunstverdenen, David Ostrowski, viste sin første museumsudstilling med en række rå malerier præget af
lige dele selvironi og alvor. Bjørn Wiinblad blev hyldet i

en overdådig og omfattende museumsudstilling med
700 genstande; det var en udstilling, som lod Wiinblads velkendte keramik møde mere ukendte sider af
hans oeuvre. Udstillingen understregede Wiinblads
aktualitet, og hvordan han som fænomenal billedskaber formede et eventyrligt univers, som siden blev en
del af danskernes liv og erindring. Henover sommeren bevægede ARKENs kunstudstillinger sig ud af museet og kom lokalområdet i møde med den udendørs
sommerudstilling Kunst i sollys, der præsenterede en
række brugerinvolverende, stedsspecifikke værker af
danske samtidskunstnere. Hundeluftere, indvandrerkvinder, turister og museumsgæster mødte alle med
begejstring værkerne, som var præget af leg, glæde
og nærvær. I november bidrog ARKEN til fejringen
af 100-året for danske kvinders stemmeret med den
største Gerda Wegener-udstilling nogensinde. Gerda
Wegener har været underkendt i kunsthistorisk sammenhæng, men hendes banebrydende kunstneriske
undersøgelse af kønsidentitet er uhyre aktuel og genstand for stor, international opmærksomhed.
2015 var præget af koncentreret arbejde i retning af at
variere udstillingsprogrammet og udstillingsdesignet

Installationsfoto fra Bjørn Wiinblad
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og at inddrage de besøgende i kunsten på forskellig vis. Året bød på spændende møder med den nye,
unge samtidskunst og på nytænkende, overraskende
blikke på den ældre, tilsyneladende velkendte kunst,
der blev gjort nærværende og relevant for de besøgende. Museet havde særligt fokus på at skabe sanselige, brugerinvolverende møder mellem kunst og
brugere. Det skete gennem en række aktiviteter med
omdrejningspunkt i teater, performance og totalinstallation, herunder afholdelsen af den store performance-festival for, med og af børn Live Art i efteråret.
Dertil kom udviklingen af helt nye undervisningsforløb, som koblede scenekunst og installationskunst og
blev tilbudt børn og unge fra februar til november.

KOMMUNIKATION OG KLUB ARKEN
Årets særudstillinger blev markedsført gennem et
bredt medie- og kampagnevalg. Fire stort anlagte
outdoor-kampagner kombineret med print og onlineannoncering skabte markant synlighed i både det
offentlige rum og i mediebilledet generelt. For første
gang - og med stor succes - blev metrostationen på
Kgs. Nytorv afprøvet som annonceringsplatform.

Med afsæt i nøgletal fra ”Danske Museer i Tal” benyttede ARKEN efteråret til at iværksætte et større
konserveringsarbejde af værker i museets samling i
samarbejde med Kunstkonserveringen. Dette projekt
understøttede museets disciplinerede samlingspleje.
Et af de nøgletal i ”Danske Museer i Tal”, som ARKEN
med tilfredshed formåede at forbedre med 50 pct. i
2015, var antallet af kunstfaglige medarbejdere med
en ph.d.-grad. Et andet nøgletal i ”Danske Museer i
Tal”, som ARKEN lagde fundamentet til at kunne forhøje meget betragteligt, var museets antal af fagfællebedømte forskningsartikler. Her realiserede museet
forskningsfrikøb til fire kunstfaglige nøglemedarbejdere som følge af forskningsbevillingen Deltagerisme
(Støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg). Frikøbene vil bl.a. resultere i fire fagfællebedømte forskningsartikler til publicering i 2016 mod 0 fagfællebedømte egenproducerede artikler i 2014.

Kommunikationsafdelingen har fortsat fokus på de
digitale platforme. I 2014 fik museet en ny responsiv
hjemmeside, og 2015 bød på optimering af denne.
Desuden blev der arbejdet målrettet med små film
fra udstillingerne og særlige begivenheder på museet, som blev vist på museets forskellige digitale
platforme.

Samtlige udstillinger fik fornem eksponering i dagspressen, og årets omtaler målt i annonceværdi er det
højeste for ARKEN nogensinde. I tråd med sidste år
blev en af ARKENs udstillinger valgt som årets bedste i
Berlingske - denne gang Randi & Katrines Mellem tårne.

KLUB ARKEN oplever fortsat stor interesse for arrangementer på museet og rejser ud i verden. I 2015 gik
turen bl.a. til Langeland, Wanås, Portugal og Japan.
Hvor andre museumsklubber må lukke, eksempelvis
Statens Museum for Kunst, oplever KLUB ARKEN stor
stabilitet og en meget høj gentegningsprocent på
medlemskaberne.

UNDERVISNING OG FORMIDLING
ARKEN Undervisning fokuserede i 2015 på at rammesætte børns, unges og voksnes møde med kunst
på en sådan måde, at alle blev udfordret æstetisk,
intellektuelt og følelsesmæssigt. Museet rakte ud og
skabte relevans for en bred gruppe borgere gennem
tætte partnerskaber med skoler, institutioner, borgergrupper og kommuner. Undervisningsafdelingen havde særligt fokus på, hvordan skolereformen
muliggør nye samarbejder med skoleverdenen, samt
hvordan børn og unges kreative og innovative kompetencer kan understøttes.
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FORVENTNINGER TIL 2016
ARKEN satser på at fortsætte museets spændende
udvikling. Først og fremmest er 2016 året, hvor Kunstens Ø bliver indviet. Elmgreen & Dragsets ungdommelige rytterstatue placeres som et vartegn på museets nye forplads, og i løbet af året vil et væld af
nyplantet grønt erobre den bare jord, der nu ligger
åben rundt om museet.
Fem nye særudstillinger åbner i løbet af 2016, og
samtidig sætter den store Gerda Wegener-udstilling
fortsat sit præg på museet. Der er planlagt en række
formidlingsaktiviteter under Wegener-udstillingen, og
museet forbereder sig på, at også et stort antal gæster fra udlandet vil finde vej til ARKEN, da udstillingen
møder stor international bevågenhed.
Tidligt i januar åbner Kaleidoskop, den største udstilling af værker fra museets samling nogensinde.
Udstillingen skabes i anledning af ARKENs 20-års jubilæum og ophænges i kunstaksen uden hensyn til
kategorier og udelukkende ud fra æstetiske kriterier.
Undervisningsforløb, omvisninger og familieworkshops udvikles med afsæt i udstillingens brud med
kategoriseringer og åbner for nye blikke på kunsten. I
februar åbner den store Niki de Saint Phalle-udstilling
med fokus på det 20. århundredes feministiske rebel.
I samarbejde med Niki de Saint Phalle-specialisten
Camille Morineau er det lykkedes at aftale lån af en
række hovedværker fra Frankrig, USA, Tyskland, Sverige og Danmark. Til april viser museet en række værker af den Mali-baserede kunstner Abdoulaye Konaté,
der skaber sine billeder i tekstil i forlængelse af den
malisiske tradition.

Til efteråret åbner en stor udstilling med den danske
kunstner Martin Bigum. Udstillingen markerer ARKENs
jubilæumsår, idet den belyser den nære samtidshistorie, som museet også er rundet af. Martin Bigum voksede op på Vestegnen i 1970’erne. Udstillingen kigger
på hans eget virke som kunstner og fortæller historien
om, hvordan hans rute i livet blev formet gennem opvæksten i Brøndby Strand og møder med den kunst
og kultur, som fandtes på Vestegnen i 1970’erne. Udstillingen er samtidig ARKENs bidrag til Golden Days i
2016, som afholdes under temaet ”1970’erne”.
I 2016 vil der være et fornyet fokus på museets
kommercielle områder. Den nyetablerede Business
Development-afdeling skal arbejde målrettet på en
øget indtjening på lokaleleje, workshops og konferencer m.m. samt udvikle et forretningskoncept for
sponsoraftaler.
ARKEN ser frem til et 2016, hvor de besøgende får
mulighed for at deltage i en række inspirerende og
tankevækkende oplevelser og udstillinger på museet. 2016 bliver også året, hvor forskningsprojektet
Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt når sin afslutning ifm. udgivelsen af et hertil knyttet nummer af
ARKENs forskningsbulletin.

Gennem hele 2016 vil museet have fokus på at skabe
en øget integration mellem kunst og natur. I sommeren 2016 videreføres den populære udendørsudstilling Kunst i sollys, og arbejdet med at skabe en skulpturpark rundt om museet fortsættes. Formidlingen vil
bevæge sig uden for murene via brugerinddragende
kunstprojekter, sommercamps og enkeltstående
events som eksempelvis ART RUN.
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Michael Ancher & P.S. Krøyer. Venner og rivaler
åbnede i 2014 og varede til 12. april 2015. Udstillingen
blev i 2015 set af 52.587, hvorved udstillingens totale
besøgstal kom op på 97.267.
Randi & Katrine. Mellem tårne
31. januar – 15. november 2015
Udstillingen var en eventyrlig totalinstallation af 11
tårnskulpturer skabt til ARKENs kunstakse.
• Tårnene var skalerede efter den faldende loftshøjde i den 150 meter lange kunstakse. De forestillede
forskellige årtiers typer af de transformatortårne,
der satte deres præg på det danske landskab i løbet af det 20. århundrede for i dag at være blevet
overflødige. Tårnskulpturerne var indbyrdes forbundet af elektriske ledninger, så de udover at have
hver deres størrelse og udseende også fik hver deres ’stemme’ i form af et lydspor afspillet fra en indre højttaler. Der var også lys i de fleste af tårnene,
og publikum oplevede dem som næsten levende
skikkelser i en magisk parallelverden
• ARKEN erhvervede ved udstillingens afslutning det
største af tårnene
• Udstillingen indgik i et samlet Randi & Katrine-projekt i Køge Bugt-området, der også talte en retrospektiv udstilling på KØS og fem stedsspecifikke
værker opstillet på en kunstrute fra KØS til Søndre
Havn i Køge
• Ifm. udstillingen blev Randi & Katrines fotobog The
House in Your Head genoptrykt i revideret udgave,
og ARKENs medarbejder Camilla Jalving skrev en
artikel om udstillingen til den store publikation om
kunstnerduoen udgivet af KØS
• Værkets scenografiske karakter opfordrede til nye
formidlingstiltag i form af teaterinspirerede øvelser
for skolebørn m.m. i udstillingen. Hertil kom en række særarrangementer og nye samarbejdspartnere;
Teaterpiloterne gæstede udstillingen den 4., 7. og 8.
marts med en danseforestilling udviklet til udstillingen som led i deres projekt Det levende museum.
Dansk Danseteater under ledelse af Tim Rushton
gæstede udstillingen den 7. november med en dan-

seforestilling udviklet til udstillingen. Desuden var
der offentlige foredrag ved museets medarbejdere.
• Udstillingen blev set af 121.446 besøgende
David Ostrowski – The F Word
28. februar – 14. juni 2015
Den unge, tyske kunstner David Ostrowski, som er
genstand for stor international opmærksomhed, afholdt sin første museumsudstilling på ARKEN.
• Udstillingen var installeret i rum 5
• 16 malerier indgik i udstillingen, men under ophængningen fjernede kunstneren fire af disse for at
skabe den optimale installation af værker ophængt
i rummet
• Et fyldigt katalog blev redigeret af ARKEN og grafisk tilrettelagt af kunstneren selv
• Udstillingen var kurateret i samarbejde med kunstneren, Peres Projects, Berlin samt Nicolai Frahm og
Michael Frahm, London
• Der blev afholdt et offentligt foredrag om udstillingen ved udstillingsinspektøren
• Udstillingen blev set af 38.215 besøgende
Kunst i sollys
29. maj – 13. september 2015
Denne første udendørs sommerudstilling præsenterede brugerinvolverende værker af danske samtidskunstnere og en enkelt tysk kunstner på strækningen
fra Ishøj Station forbi museet og helt ud til stranden.
• De udstillede kunstnere var AVPD, Søren Behncke
AKA Posemanden, Eva Steen Christensen, Jesper
Dalgaard, Thomas Dambo, Thilo Frank, Gudrun
Hasle, Jeppe Hein, Marianne Jørgensen og Karoline
H Larsen
• Tre performances indgik i udstillingsprogrammet i
form af Karoline H Larsens Fælles snorespor, hvor
især mange skolebørn deltog. Mere end 100 borgere, primært indvandrerkvinder fra ”I Tråd med
Verden” samt beboere i Vejleåparken, Ishøj, deltog i
produktionen af Karoline H Larsens installation Fælles drømme
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Nederst til venstre: Installationsfoto fra udstillingen Bjørn Wiinblad. Øvrige: Besøgende i udstillingerne Randi & Katrine. Mellem tårne,
Kunst i sollys, Bjørn Wiinblad og Gerda Wegener.
9

UDSTILLINGER

• ARKEN erhvervede Jeppe Heins og Eva Steen Christensens skulpturer, og de store værker af AVPD og
Jesper Dalgaard blev stående på stranden efter udstillingens afslutning
• Udstillingen blev set og benyttet af ca. 107.000
besøgende
Bjørn Wiinblad
13. juni 2015 – 17. januar 2016
I en overdådig iscenesættelse hyldede ARKEN Wiinblads kunstneriske frodighed og fantasi. Alle danskere
kender Bjørn Wiinblad, men udstillingen bød på overraskelser og understregede designerens aktualitet og
fornyede popularitet.
• Udstillingen var installeret i rum 7, 8, 9 og 10
• Udstillingen rummede tegninger, keramik, fajance,
porcelæn, skulpturer, kostumer, scenografi, vævekartoner, billedtæpper samt eksempler fra Wiinblads store samling af andre kulturers kunst. Hertil
kommer fotos, gæstebøger og andet dokumentationsmateriale
• Ifm. udstillingen udgav ARKEN et forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på dansk og engelsk
med forord, fire artikler og biografi
• Der blev afholdt offentlige foredrag om udstillingen
ved museets medarbejdere og eksterne foredragsholdere samt seks udsolgte Berlingske foredrag
(1.500 personer i alt) og to private foredrag for hhv.
Aller og Ældresagen ved museets medarbejdere
• I tilknytning til udstillingen arrangerede ARKEN i
samarbejde med Folkeuniversitetet i København
forelæsningsrækken Bjørn Wiinblad – meget mere
end platter. Desuden afholdt museets medarbejdere forelæsninger på Folkeuniversitetet i Aarhus
og i Emdrup
• Udstillingen gav anledning til en gennemgående
registrering af kunstnerens efterladte værker og
materiale i Det Blå Hus (Wiinblads kunstnerhjem i
Kgs. Lyngby)
• KLUB ARKEN afholdt 23 udsolgte ture til Det Blå
Hus med rundvisning
• Bjørn Wiinblads malerpiger kunne opleves i Wiinblads værksted på ARKEN hver onsdag og lørdag

fra 2. september 2015 – 16. januar 2016
• Dele af udstillingen rejste videre til Regionmuseet i
Kristianstad, Sverige og tre museer i USA
• Udstillingen blev set af 108.075 besøgende
Gerda Wegener
7. november 2015 – 8. januar 2017
Den retrospektive udstilling var den største visning
af Gerda Wegeners banebrydende og erotisk ladede
værker nogensinde.
• Udstillingen var installeret i rum 2 og 3
• Udstillingen rummede 178 malerier og tegninger (169 af Gerda Wegener samt ni signeret Einar
Wegener). Hertil kommer fotos, franske og danske magasiner og andet dokumentationsmateriale. Udstillingen viste bredden i Gerda Wegeners
værk med portrætter, skildringer af forlystelseslivet
i 1920’ernes Paris, mode-, reklame- og satiretegninger til aviser og blade samt ikke mindst Gerda
Wegeners portrætter af ægtefællen kendt som
transkvinden Lili Elbe
• Ifm. udstillingen udgav ARKEN et forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på dansk og engelsk
med to forord, tre artikler og biografi
• Ifm. udstillingen afholdtes offentlige foredrag ved
museets medarbejdere. Hertil kommer en lang
række foredrag og arrangementer i 2016
• I tilknytning til udstillingen blev der vist et privatejet portræt af Lili malet af Cathrine Raben Davidsen samt værker fra ARKENs samling med fokus på
kønsidentitet
• Udstillingen blev i 2015 set af 22.896 besøgende
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ARKENS SAMLING
Erhvervelser
Anne Katrine Dolven
The Day the Sky Became My
Ground, 2010
C-print, 135 x 110 cm
Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Donationer
Sophia Kalkau
Out of My Hair, 2007
Lucia-print, MDF, glas
Serie på 27 fotografier, hver 52 x 74
cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Jeppe Hein
Modified Social Bench U, 2008
Pulverlakeret aluminium, 76 x 110 x
50 cm
Købt hos kunstneren med støtte
fra Slots- og Kulturstyrelsen

Sophia Kalkau
Top Suite, 2007
Lucia-print, MDF, glas
Serie på to fotografier, hver 145 x
103 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Peter Martensen
Få det til at se lidt naturligt ud,
1998-2002/2003
C-print, 74 cm x 101 cm
Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Sophia Kalkau
Another Way of Watching, 2007
Bemalet træ, opalglas, 145 x 103 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Lea Porsager
I is Another #3, 2006
C-print, 72 x 72 cm
Købt hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Randi & Katrine
Uden titel (Tårn #11), 2014
Blandede materialer, variable mål
Købt hos kunstnerne
Eva Steen Christensen
Fragments of Paradise, 2015
Marmor, variable mål
Købt hos Galleri Specta

Sophia Kalkau, Out of My Hair, 2007. Detalje

Kirstine Roepstorff
Clouds Release Their Rain, 2012
Collage i stof og fotokopieret papir
på lærred, 173,5 x 224 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Kirstine Roepstorff
Glow Ambiences Flow, 2012
Collage i stof og fotokopieret papir
på lærred, 173,5 x 224 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Kirstine Roepstorff
Forms of the Below, 2009
Collage, 236 x 432 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Udlån
Claus Carstensen
Flex Pissing/Björk er en nar [a.k.a.
Bringing It All Back Home] I, 1997
Scanachrome på PVC, 350 x 525 cm
Udlånt til udstillingen What’s Left
(is Republican Paint), ARoS, 30.05
- 18.10.2015
Jeppe Hein
Moving Neon Cube, 2004
Neonrør, 67 x 185 x 185 cm
Udlånt til udstillingen This Way,
Kunstmuseum Wolfsburg, 15.11.2015
- 29.03.2016
Per Kirkeby
Das Urteil des Paris, 1966
Blandede materialer på masonit,
366 x 366 cm
Udlånt til udstillingen Per Kirkeby
– Det ægte billede, HEART Herning
Art Museum, 01.09.2015 - 31.01.2016
Martin Bigum
National Retreat (Millennium), 1996
Olie på lærred, 190 x 206 cm
Udlånt til udstillingerne Mennesker
i krigen - 1864, Nationalmuseet,
08.11.2014 - 19.01.2015; Martin Bigum - Min egen kunst 1989-2014,
Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg Slot, 29.01 06.04.2015 og Martin Bigum - Min
egen kunst 1989-2014, TRAPHOLT,
20.08.2015 - 03.04.2016
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Uddeponeringer
Hjemtaget fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (tidligere Økonomi- og indenrigsministeriet):
Christian Achenbach
Vögelschen, 2008
Olie, lak og plastik på lærred, 180
x 200 cm
Kaspar Bonnén
Uden titel, 1999
Akryl på lærred, 200 x 240 cm
John Kørner
BIO LAND, 2001
Akryl på lærred, 180,5 x 200,5 cm
John Kørner
Postkontor, 2000
Akryl på lærred, 150 x 180 cm

Richard Woods
Pale Yellow and Black, Dürer’s Mother, 2000
Emalje på MDF, 201 x 122 cm
Andreas Golder
Keep your painting, have a beer,
2007
Olie, akryl, lak og tusch på lærred,
200 x 360 cm
Thorbjørn Lausten
Gong, 1972
Olie på lærred, 135 x 135 cm
Hjemtaget fra Retten i Roskilde:
Inge Ellegaard
Historisk jagt, ca. 1980
Liquitex på lagenlærred, 163 x 127 cm

Kirstine Roepstorff, Forms of the Below, 2009
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FORSKNING

FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING
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 kulturlandskab.

•

•
I 2015 inddrog ARKEN i sin udstillingsrelaterede praksisforskning vidt forskellige teorier og retninger, såsom feminisme, queer theory og transgender studies
ifm. Gerda Wegener, teorier knyttet til visuel kultur og
design i forbindelse med Bjørn Wiinblad, mens der
ifm. Randi & Katrine. Mellem tårne blev udviklet en
teaterinspireret og performativ formidlingsform. ARKENs museologiske forskning havde fortsat vægt på
deltagelse og det participative museum.
ARKENs forskningsaktiviteter i 2015
• Fire af ARKENs kunstfaglige medarbejdere var i
løbet af året på skift frikøbt til forskning ifm. forskningsprojektet Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt, støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Frikøbet udmønter sig i fire forskningsartikler,
som udkommer i et nummer af ARKENs fagfællebedømte forskningstidsskrift ARKEN Bulletin i 2016.
• ARKEN afholdt det velbesøgte forskningsseminar
Deltagerisme: Seminar om kunst, subjektivitet og viden i en deltagelseskultur (del af forskningsprojektet

•

•
•

•

•
•

Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt) med oplæg
af en række førende danske kulturforskere og med
filosoffen Anders Fogh Jensen som ordstyrer.
ARKEN påbegyndte samarbejde om praktikprogram for kunststuderende ved University of Oxford
– Ruskin School of Art.
Museumsdirektør Christian Gether arbejder på en
bog om vitalismen i nordisk kunst omkring år 1900.
Museumsdirektør Christian Gether er fortsat tilknyttet som adjungeret professor ved Institut for
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet.
Publikation af tre eksterne og syv interne artikler
ved ARKENs kunstfaglige medarbejdere.
ARKENs kunstfaglige medarbejdere deltog med i
alt 13 oplæg på formidlings- og forskningsrettede
seminarer.
ARKENs kunstfaglige medarbejdere præsenterede deres forskning gennem en lang række offentlige foredrag på museet knyttet til de aktuelle
udstillinger.
ARKEN afholdt i samarbejde med årets Golden
Days Festival en forelæsning om Bjørn Wiinblad.
ARKENs kunstfaglige medarbejdere fungerede
derudover i ph.d.-bedømmelsesudvalg som sagkyndige i forskellige fonde, som fagfællebedømmere og som censorer på Københavns Universitet,
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Karoline H Larsen, Fælles snorespor, 2015. Vejleåparken, Ishøj. Karoline H Larsen og ARKEN arrangerede tre snoreperformances
i Ishøj ifm. Kunst i sollys. Fælles snorespor er et spind af snore i alle regnbuens farver, som skabes i fællesskab.

13

KUNSTPRIS

ARKENS KUNSTPRIS
ARKENs KUNSTPRIS på 100.000 kr. doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond gik til den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo, der samme år repræsenterede Danmark på Venedig Biennalen, for evnen til i sin kunst at
afdække magtrelationer og samfundsstrukturer.
ARKENs REJSELEGAT doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond på 2 x 50.000 kr. gik til kunstnerne
Gudrun Hasle og Karoline H Larsen.

Fra venstre: Fondsdirektør John Vincensen og arrangementschef Christian Hansen, begge Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige
Fond, Danh Vo, Gudrun Hasle, Karoline H Larsen og museumsdirektør Christian Gether
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

FORMIDLING OG UNDERVISNING
Undervisningsafdelingens arbejde omfattede både
formelle og uformelle læringssituationer for børn,
unge og voksne. Afdelingens vigtigste indsatsområder er listet i følgende målgrupper: Skoletjeneste, familier og voksne, selv om de tre målgrupper i praksis
fletter sig ind i hinanden. Afslutningsvis gives eksempler på den del af afdelingens virke, som finder sted
uden for museets mure.
Skoletjeneste
Undervisningsforløbene på ARKEN tog udgangspunkt i det konkrete møde mellem elever, ARKENs
underviser og værkerne i udstillingerne. Værker blev
undersøgt i fællesskab gennem dialog og varierende
praktisk-kreative tilgange. Undervisningsforløbenes
overordnede fokus var at styrke børn og unges visuelle, sproglige og kreative kompetencer.
Randi & Katrine – sanseligt og legende
Gennem sanselige og kropslige tilgange undersøgte
eleverne installationen og arbejdede performativt
med den som en kulisse, hvor de lavede tableauer og
blev medskabere af historier. Forløbene blev udviklet
til alle alderstrin.
Bjørn Wiinblad – samler og skaber glæde
I Bjørn Wiinblad-udstillingen lod eleverne sig inspirere
af Wiinblad og arbejdede med at samle spor og skabe
mønstre. Undervisningsforløbene blev udviklet til alle
alderstrin fra 0. klasse til gymnasiet.
Gerda Wegener – køn til forhandling
Til Gerda Wegener-udstillingen udvikledes i samarbejde med en gymnasieklasse læringsforløb med overskriften Køn til forhandling. Forløbene var målrettet
udskolings- og gymnasieklasser. Gennem værksamtaler og eksperimenterende former for billedanalyser,
der tog afsæt i en undersøgende brug af ord eller materialer, blev der skabt rum for refleksioner over køn
og identitet.

Partnerskaber
I partnerskaber med kommuner, skoler, institutioner
mv. udviklede ARKEN Undervisning særlige længerevarende forløb.
Kickstart
Kickstart er længerevarende undervisningsforløb, der
bliver udviklet og udført i samarbejde med lærere.
Kickstart har et særligt potentiale i forhold til folkeskolereformens mål om Åben Skole. I 2015 blev der
gennemført 24 Kickstartforløb, der alle, med afsæt i
ARKENs udstillinger, satte fokus på børn og unges
visuelle og sproglige kompetencer eller kreative og
innovative kompetencer.
Kulturpakker
Med afsæt i ARKENs samling udviklede ARKEN Undervisning Kulturpakkeforløb i samarbejde med Ishøj
Kommune, Ishøj Bibliotek og daginstitutioner i Ishøj.
Gennem partnerskaber gennemførte ARKEN Undervisning 37 Kulturpakkeforløb for børnehaver, 10 Kulturpakkeforløb for 4. klasser samt pædagog- og lærerworkshops.
Kunstdreven innovation
I partnerskab med Teknologisk Institut og Erhvervsrettede gymnasier i Køge og Ishøj undersøgte ARKEN
Undervisning, hvordan kunst kan være en kritisk sparringspartner i innovative processer. Via perspektiver
fra både elever og eksperter udvikledes en metode
til kunstdreven innovation, som særligt styrker unges
kreative og innovative kompetencer. Projektet blev
støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
Familier
Familiesøndage
ARKEN har udviklet særlige tilbud, hvor børn og deres
voksne hver søndag har mulighed for at arbejde praktisk-kreativt med afsæt i særudstillingerne. Eksempelvis
arbejdede familierne inspireret af Wiinblad med mønsterrapporter samt designede deres egen borddækning med mosgummi-service og fajance-bordkort.
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Ferieworkshop
I vinter-, sommer- og efterårsferien inviterede ARKEN
børn og deres voksne til kreative workshops, hvor
børnene havde mulighed for at undersøge kunst og
kunstneriske processer. Eksempelvis udviklede børn
dyrehjem inspireret af Thomas Dambos fuglekasser og
drømmefangere i samarbejde med Karoline H Larsen.
Live Art for børn
I efteråret skabte Live Art for børn i samarbejde med
ARKEN rum for performances for, med og af børn. En
række internationale performancekunstnere besøgte
ARKEN og inviterede bl.a. til blindefodbold med performancegruppen Showcase Beat Le Mot, pengeproduktion med Sibylle Peters og synkronsvømning i
museets kunstakse med Nicolas Puyjalon.
Kompetenceudvikling for voksne
Lærerkurser
Lærerkurser er en fast del af afdelingens praksis.
Udover de faste lærerkurser, der knyttede sig til særudstillingerne, bidrog ARKEN Undervisning i partnerskaber med CFU (Center for Undervisningsmidler)
til kompetenceudvikling inden for billedkunst og
danskundervisning.

Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK)
Talentudvikling for 20 unge, der ønsker at søge ind på
kreative uddannelser. I 2015 havde BGK besøg af en
række gæstekunstnere som Peter Land, Molly Haslund, Nina Wengel og Uffe Isolotto. BGK er støttet af
Bikubenfonden.
Uden for museet
Sæt kulturen i spil (SKIS)
Det 4-årige udviklingsprojekt SKIS blev afsluttet i 2015.
Projektet er et initiativ under KulturMetropolØresund,
hvor kulturinstitutioner, boligsociale indsatser og borgere sammen skaber nye kulturtilbud for børn, unge
og deres familier.
Sanddag
Til årets store sanddag var omdrejningspunktet Kunst
i sollys, hvor børnene inspireret af skulpturer og installationer skulle skabe deres egne sandskulpturer.
Eid festival
På årets Eid festival i Ishøj deltog ARKEN med en
kreativ workshop, der tog afsæt i Kunst i sollys. Her
arbejdede børn og deres familier praktisk-kreativt
med tematikker eller værker fra udstillingen.

Samarbejde med læreruddannelser
ARKEN Undervisning har et tæt samarbejde med læreruddannelserne. I 2015 blev dette samarbejde styrket i et udviklingsarbejde med henblik på Åben Skole.
Kunstskole for voksne
Hver tirsdag, torsdag og fredag eftermiddag fyldte
voksne værkstedet KREATIV. Sammen med en af museets undervisere blev der arbejdet både praktisk og
teoretisk med udvalgte værker, temaer og teknikker.
Personalekurser
Igen i 2015 udviklede ARKEN personaleworkshops til
arbejdspladser, der ønskede at styrke den kreative udvikling hos medarbejderne.
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Øverst fra venstre: Undervisningsforløb i Randi & Katrine. Mellem tårne og Gerda Wegener. Næstøverst fra venstre: Sommerbilledskole og Live Art for børn. Næstnederst fra venstre: Lærerkursus og børnehaveforløb. Nederst fra venstre: Kickstart-projekt ved ART
RUN 2015 og Eid festival.

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
Det overordnede mål for ARKENs kommunikationsafdeling er at sikre størst mulig synlighed i presse- og
markedsføringsarbejdet.
PR og marketing
I 2015 var presse- og marketingindsatsen koncentreret om museets fire store særudstillinger, der alle fik
meget fin dækning.
• Omtale i danske og svenske medier målt i annoncekroner: 39,5 mio. kr. Det højeste i ARKENs historie
• Antal omtaler: 1049
• Dertil kommer international mediedækning samt
omtaler på sociale medier
• Fire store outdoor-kampagner bestående af en
kombination af kulturbannere, europlakater, alm.
plakater i byrummet og lightboxes i metroen på
Kgs. Nytorv. Sidstnævnte var et nyt initiativ, der gav
stor synlighed i et trafikalt knudepunkt
• Fortsat intensiveret markedsføring over for turister
• Målrettet markedsføring mod børnerelaterede medier ifm. Randi & Katrine. Mellem tårne og Kunst i sollys
• Succesfuldt samarbejde – både ift. arrangementer,
foredrag, konkurrencer og sponsorater – med Bjørn
Wiinblad Denmark
• Som noget nyt tog kommunikationsafdelingen initiativ til at invitere en bred vifte af Danmarks bedste bloggere, mode-, bolig- og livsstilsjournalister,
stylister m.m. til preview på hhv. Bjørn Wiinblad og
Gerda Wegener. Bevæggrunden er, at disse segmenter er både væsentlige stemmer og ditto bidragsydere på samtlige social media-platforme og
har samtidig en stærk ambassadørstatus for deres
mange tusinde følgere. Begge previews var velbesøgte og afstedkom masser af omtale.

Digitale/sociale medier
• Konkurrencer – bl.a. om det bedste #husansigt på
Instagram i samarbejde med KØS samt ”Vind en
Wiinblad plakat” på Facebook
• Øget fokus på filmproduktion målrettet udvalgte
digitale platforme, eksempelvis en Kunstens Ø-film
til websitet og en Gerda Wegener-film til sociale
medier. Alle film blev uploadet til ARKENs YouTubekanal
• Fortsat fokus på social media-kampagner, både før
og under en aktuel udstilling, eksempelvis i forbindelse med Gerda Wegener
• 28.000 følgere på Facebook ved udgangen af 2015
• 5500 modtagere af ARKENs generelle nyhedsbrev
• 1500 opslag med museets officielle hashtag #arkenmuseum
• Stor interesse for museets Instagramside, der har
eksisteret siden 6. januar
• Stadig stor interesse for onlineuddrag af ARKENs
kataloger på ISSUU. I 2015 blev kataloget om Gerda
Wegener og online-publikationen om Modellen tilføjet.

Film om Gerda Wegener-udstillingen produceret til museets
Facebookside
Blogger-preview på Bjørn Wiinblad
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KLUB ARKEN

KLUB ARKEN
KLUB ARKEN fastholdt en fin og stabil position med
et antal medlemskaber, der lå på niveau med 2014.
Arrangementerne var meget populære, og de tre
årlige KLUB ARKEN Magasiner og det månedlige nyhedsbrev fik meget fin respons.
KLUB ARKEN i tal
• Pr. 31. december var der 5875 medlemmer, hvoraf
3298 var parmedlemmer
• Gentegningsprocenten var 80,42
• KLUB ARKENs månedlige nyhedsbrev havde 6319
modtagere - en stigning på 18 pct. i forhold til 2014
• I alt deltog 1305 personer i KLUB ARKENs arrangementer i 2015
Særlige arrangementer
• Bjørn Wiinblads Hus: 23 hold af 18-20 personer
• Fabrikken for Kunst og Design
• Atelierbesøg hos Randi & Katrine
• Bjørn Wiinblad-middag
• Besøg på Den Hirschsprungske Samling af to omgange
Rejser og udflugter
• Kunsttur til KØS, Køge
• På tur til Langeland og se på kunsttårne
• Sommertur til Wanås Konst i Sverige
• Cool Moderne, Gl. Holtegaard
• Kulturrejse til Wiinblads Porto
• Kunst- og kulturrejse til Japan
Foredrag
• To inspektørforedrag - Bjørn Wiinblad
• Et Wiinblad-foredrag ved René Schultz
• Et inspektørforedrag – Randi & Katrine. Mellem tårne
• To inspektør-vandringer i Kunst i sollys
• Morgenmad og byggeplads
• Velkommen i KLUB ARKEN forår og efterår

ARKENS STØTTEFORENING
ARKENs støtteforening havde i 2015 flere end hundrede bidragsydere, der hver betalte 200 kr. eller derover. Ordningen er vigtig for ARKEN, idet museet efter
ligningsloven § 8a kan søge om momskompensation.

Øverst: KLUB ARKEN på omvisning i Kunst i sollys
I midten og nederst: KLUB ARKEN på tur til Wanås Konst
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ERHVERVSKLUB ARKEN
Ved udgangen af 2015 havde erhvervsklub ARKEN i
alt 31 medlemmer.
Medlemmerne gjorde flittigt brug af klubbens mødelokale og af fribilletterne til årets særudstillinger.
Interessen for forferniseringerne var støt stigende i løbet af året, og der var gennemsnitlig 80 gæster til omvisning og efterfølgende reception.
Ved erhvervsklubbens store årlige middag udøvede
mesterkokken Søren Gericke sin madkunst krydret
med sjove anekdoter.
ARKEN sætter stor pris på samarbejdet med erhvervsklubbens medlemmer, og ser klubben som et væsentligt element i museets målsætning om at bygge bro
mellem kunsten og erhvervslivet.

Øverst og nederst: Forfernisering for ERHVERVSKLUB ARKEN ifm. Gerda Wegener
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KOMMERCIELLE AKTIVITETER
Arrangementer
I 2015 blev der afholdt 83 kommercielle arrangementer af varierende karakter – lige fra fødselsdage og konfirmationer til kæmpeevents og produktlanceringer.
I 2015 indgik ARKEN samarbejde med Kursuslex og
Konference.dk, som er et website, hvor møde- og
eventarrangører kan søge på konferencefaciliteter,
der opfylder deres behov. Det viste sig at være meget
effektivt.

Øverst og nederst: Arrangement for PEJ Gruppen

Koncerter
I 2015 blev der afholdt tre koncerter med hhv. DR Big
Band, Stine Bramsen og Michael Hardinger Band.
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.

Personaleworkshop for Novo Nordisk
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ARKEN SHOP
ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger, nyt design, design-ikoner, kunsthåndværk og grafik med
udgangspunkt i originalitet, kvalitet og aktualitet. I 2015 blev shoppens generelle sortiment løbende fornyet, og
den mere eksklusive del blev opgraderet. Som altid blev der gjort en stor indsats for at skaffe udstillingsrelaterede varer til særudstillingerne.
Især var interessen for de Wiinblad-relaterede produkter stor, og der blev produceret en omfattende mængde
Wiinblad-merchandise, der stort set blev udsolgt. Ligeledes må salget af Rosendahls Wiinblad-kollektion betragtes som en succes. Generelt havde museumsshoppen et positivt og tilfredsstillende år med fint overskud.
2016 er kommet flot fra start med fokus på Gerda Wegeners univers. Året står i høj grad i Niki de Saint Phalles
tegn, efterfulgt af Martin Bigums udstilling, hvor det igen er målsætningen at producere en del merchandise. I
forbindelse med samlingsudstillingen Kaleidoskop vil udvalget af postkort med egen samling blive opdateret,
idet der bliver produceret postkort af udvalgte nyere værker.
Et stigende antal gæster har de sidste år besøgt museet med det formål at handle i shoppen og på den måde
brugt shoppen som en destination i sig selv. Det er en glædelig tendens, der skal fastholdes ved konstant at
have fokus på sortimentssammensætning og et højt serviceniveau.

ARKEN CAFÉ
2015 blev et godt år for caféen med mange nye tiltag. Menukortet blev skiftet fire gange, og sidst på sommeren
blev konceptet ændret radikalt. Det betød et større udvalg af frokosttallerkner, som alle fik nye navne bl.a. Den
lille, Den grønne, Den store og Gether. Tanken var at anvende udvalgte retter i køkkenet og sammensætte dem
i forskellige udgaver, så der altid var noget, som ARKENs gæster havde lyst til.
Ændringen havde også den fordel, at køkkenet kunne forberede mere fra morgenstunden og dermed anrette
maden langt hurtigere end tidligere. Dette mindskede ventetiden betydeligt.
Der blev indført mange nye økologiske produkter bl.a. saft fra Bornholm, mælk og fløde fra Øllingegård og øl
fra Nørrebro Bryghus.
Køkkenet ønsker på sigt at anvende flere økologiske varer, men endnu er prisen for høj kvaliteten taget i betragtning. Målet er, at ARKEN CAFÉ i løbet af de næste tre år skal op på 75 pct. økologiske varer.
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ORGANISATION
Under hensyntagen til den stramme økonomiske situation (nedskæring af statstilskud) blev vicedirektørstillingen på ARKEN nedlagt pr. ultimo 2015. Organisationsdiagrammet ser fremover ud som følger:
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FONDE OG SPONSORER
Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter i 2015

Sanddag
TRYG på stranden samt følgende Vestegnskommuner: Ishøj, Glostrup, Høje Taastrup, Solrød, Vallensbæk,
Brøndby, Albertslund, Greve og Hvidovre
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BESØGSTAL
I alt besøgte 259.473 gæster ARKEN i 2015. Der var
budgetteret med et besøgstal på 255.000 gæster.
ARKEN afviklede henover sommeren, for første gang
i museets 19-årige levetid, en stor udendørsudstilling
med titlen Kunst i sollys. Udstillingen, der omfattede
10 store kunstværker, var placeret i det nære landskab
omkring museet og tiltrak i sig selv et væsentligt antal besøgende, idet der var fri adgang til denne udendørsudstilling. ARKEN vurderer, at antal besøgende til
denne udstilling og antal gæster, der tilgik ARKEN på
anden vis end ved at indløse billet, i alt udgjorde ca.
107.000 i 2015. Dette besøgstal er inkluderet i det totale besøgstal.
Årets besøgstal er tilfredsstillende og viser, at ARKENs
alsidige udstillingsprogram henvendte sig til en bredt
sammensat målgruppe.
• Af det samlede besøgstal i 2015 på 259.473 havde
152.631 (59 pct.) indløst billet, mens ca. 107.000 (41

•

•

•

•

pct.), som nævnt ovenfor, besøgte ARKEN på anden
vis. Det samlede besøgstal var på 190.867 i 2014 og
158.161 i 2013
Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst, som havde indløst billet, lå i 2015 på 48,68 kr.
mod budgetteret 49,01 kr. og 46,87 kr. i 2014
Af de ca. 153.000 gæster, som i 2015 indløste billet,
havde 80 pct. (122.000) betalt entré via engangsbillet eller medlemskab af KLUB ARKEN. 7 pct. (11.000)
betalte via sponsoraftaler eller i forbindelse med
betalte arrangementer. 13 pct. (20.000) fik fri entré,
primært børn og unge
Årets bedst besøgte udstillinger var Randi & Katrine.
Mellem tårne med i alt ca. 121.000 gæster over knap
10 måneder og Bjørn Wiinblad med i alt ca. 108.000
gæster over 6 måneder
Ca. 10 pct. af årets gæster var medlemmer af KLUB
ARKEN, hvilket vidner om medlemmernes store loyalitet og interesse for museets udstillingsprogram.

BESØGSTAL OVER FEM ÅR
2011

2012

2013

2014

2015

Voksne

116.481

78.234

100.013

117.529

101.476

KLUB ARKEN

10.304

11.785

14.486

16.136

16.032

Studerende

8.500

4.420

7.441

6.348

4.060

Skole-/gymnasieelever

19.672

7.212

14.124

19.744

9.789

Børn op til 18 år

15.957

7.405

9.744

19.306

10.389

Arrangementer

11.303

9.830

12.353

11.804

10.885

182.217

118.886

158.161

190.867

152.631

I alt indløst billet
Gæster til udendørsudstillingen
Kunst i sollys
I alt besøgstal

106.842
259.473
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ARKEN havde i 2015 et underskud på 258.583 kr. Årets
resultat er ekstraordinært påvirket af en hensættelse
til fratrædelsesløn på ca. 1 mio. kr., som udbetales i
løbet af 2016, men som vedrører medarbejdere, der
er opsagt i 4. kvartal 2015. Korrigeret for ovenstående
ekstraordinære hensættelse, ville ARKEN i stedet have
haft et ordinært overskud i 2015 på ca. 700.000 kr.
mod et budgetteret overskud på 50.000 kr. Årets resultat er derfor tilfredsstillende.
Reduktionen i medarbejderstaben ultimo 2015 er foretaget som en konsekvens af, at statens finanslov for
2016 indeholder en generel besparelse på statens tilskud til statsanerkendte museer på 2 pct. om året i 4 år i
årene 2016 – 2019. For ARKEN medfører denne ændring
på finansloven årligt en reduktion i ARKENs statstilskud
på ca. 0,6 mio. kr., og når reduktionen er fuldt gennemført i 2019, vil ARKENs statstilskud være reduceret årligt
med ca. 2,5 mio. kr.
For at kompensere i videst mulige omfang for at reduktionen i statstilskuddet skal påvirke ARKENs fremtidige
aktiviteter i væsentlig negativ retning, har ARKEN valgt
en tostrenget strategi. 1) Dels ved gennemførelsen af
den allerede foretagne reduktion i medarbejderstaben
og ved en fortsat fokusering på optimering af ARKENs
samlede omkostningsniveau, herunder til stadighed
at sikre sig de mest optimale indkøbspriser. 2) Og dels
ved at satse på at øge ARKENs egenindtægter fra entré,
medlemskontingenter, tilskud, sponsorater, erhvervssamarbejder, kommercielle arrangementer, butiks- og
cafésalg mv.
Strategien med at øge de fremtidige egenindtægter
skal bl.a. effektueres ved, at der oprettes en ny afdeling;
Business Development, hvis opgave det bliver selvstændigt at øge indtægterne, men også at indarbejde
og integrere en øget kommerciel kultur og fokusering i
ARKENs øvrige afdelinger som en helt naturlig del af det
daglige virke.
ARKENs samlede indtægter udgjorde i 2015 i alt ca. 61,7
mio. kr., og de samlede indtægter var dermed ca. 0,3

mio. kr. større end det budgetterede. Merindtægterne
kommer primært fra større fondstilskud, der var øremærket til kunstkøb.
ARKEN anvendte også i 2015 midler til helt nødvendige
investeringer:
• Nyt brandsikringssystem  
• Nyt tyverisikringssystem herunder ITV-overvågning
• Nye IT-servere og opgradering af netværk
• Nyudvikling af produktionsfremmende IT-værktøjer
ARKEN gennemførte også i 2015 den væsentligste del
af anlægsprojektet Kunstens Ø. Projektet, der er betalt
af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal med i alt 31,5 mio. kr., bliver officielt indviet søndag den 24. januar 2016.
I forbindelse med de sidste udgravninger til Kunstens Ø
blev der konstateret en gammel olieforurening i jorden.
De offentlige myndigheder pålagde ARKEN at få oprydningen foretaget, og ARKEN har derfor i første omgang
betalt oprydningsomkostningen.
I regnskabet udgør andre tilgodehavender 4,5 mio. kr.,
heraf udgør 1,4 mio. kr. et tilgodehavende hos Strandparken I/S vedrørende den del af oprydningen af jordforureningen, som er foretaget i 2015. Beløbet er ikke
indregnet i resultatopgørelsen, da ARKEN mener, at museet ikke skal bære denne omkostning.
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD betalte i 2015
for opførelsen af nye moderne toiletfaciliteter i området ved indgangen til ARKENs gallerier. Toiletterne stod
færdige til anvendelse medio marts 2015.
ARKENs egenkapital før urealiserede værdireguleringer
udgjorde pr. 31. december 2015 i alt 8.643.936 kr. Heraf
er 4,1 mio. kr. henlagt til udsmykning af Kunstens Ø og
1,0 mio. kr. henlagt til ejendomsvedligeholdelse.
Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital dog
med 9.137.391 kr., idet museet i 2009 fastlåste renten af
ARKENs prioritetsgæld gennem en såkaldt renteswap.

26

ØKONOMI

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 9.137.391
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 2015.
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 2015 har en bogført værdi på 21,1 mio.
kr. efter afskrivninger. Den offentlige ejendomsvurdering af ARKENs ejendom udgør pr. 1. oktober 2015 i alt
238 mio. kr. 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.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2015
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende to figurer:
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2011 – 2015
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende tre figurer:
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LEDELSESPÅTEGNING
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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 Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.
Ishøj, den 29. marts 2016
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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
2015, 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.
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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 2015 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 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.
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 29. marts 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
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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, 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 vedr. de kommercielle
områder.
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Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prioritetsgæld m.v.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes
for at effektuere salget.

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. Selskabsskatteloven § 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 FIFOmetoden 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.

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.

34

REGNSKABSPRAKSIS

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 ifm. 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
2015 i kr.

Budget
2015 i t.kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

Entré- og salgsindtægter mv.

1

23.854.540

23.274

25.785

Stats- og kommunalt tilskud

2

32.136.901

32.448

32.404

Øvrige tilskud

3

5.537.137

5.214

4.970

61.528.578

60.936

63.158

Indtægter
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

5

(908.540)

(750)

(1.063)

4,5

(31.960.327)

(30.646)

(32.398)

28.659.711

29.540

29.696

(25.057.606)

(25.959)

(25.125)

(2.659.959)

(2.694)

(2.621)

942.146

887

1.950

158.915

472

267

1.101.061

1.359

2.217

Finansielle omkostninger

(1.359.644)

(1.309)

(1.342)

ÅRETS RESULTAT

(258.583)

50

875

502.518

474

327

Årets resultat

(258.583)

50

875

I alt til fordeling

243.935

524

1.203

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse

-

-

-

Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø

-

-

(700)

243.935

524

503

Udstillings- og arrangementsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

4,5,6

Salgsomkostninger
Resultat af ordinær drift
Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster

7

Årets resultat disponeres således:
Overført overskud af tidligere års resultat

OVERFØRT OVERSKUD
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

Regnskab
2015 i kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

21.061.854

21.564

7.809.128

7.063

Kunstværker

-

-

Bygninger under opførelse

-

-

28.870.982

28.627

28.870.982

28.627

1.437.264

1.256

370.118

382

9

4.513.754

3.641

10

1.634.844

1.181

Tilgodehavender i alt

6.518.716

5.205

Likvide beholdninger

8.487.892

13.492

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

16.443.872

19.953

AKTIVER I ALT

45.314.854

48.580

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler

Materielle anlægsaktiver i alt
ANLÆGSAKTIVER I ALT

8

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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PASSIVER

Note

Regnskab
2015 i kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

300.000

300

3.000.000

3.000

243.936

503

EGENKAPITAL
Indskudskapital
Reserve for driftskapital
Overført over-/underskud
Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø

4.100.000

4.100

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse

1.000.000

1.000

Egenkapital før urealiseret værdiregulering

8.643.936

8.903

(9.137.391)

(10.402)

(493.455)

(1.499)

2.573.613

3.309

2.573.613

3.309

21.448.426

22.564

8.753.792

10.067

30.202.218

32.631

12

939.890

749

383.599

334

Omkostningskreditorer

13

6.671.791

3.934

Anden gæld

14

4.690.696

5.212

Periodeafgrænsningsposter

15

346.502

3.909

13.032.478

14.139

GÆLD I ALT

43.234.696

32.631

PASSIVER I ALT

45.314.854

48.580

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter
EGENKAPITAL I ALT
Hensatte forpligtelser

11

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT
Prioritetsgæld

12

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

KORTFRISTET GÆLD I ALT

Eventualforpligtelser:
Museet har pr. 31. december 2015 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt ca.
t.kr. 936 frem til 2020 (2014: 366 t.kr.)
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Henlæggelse
til ejendomsvedligeholdelse i kr.

Urealiseret
kursregulering
af sikringsinstrument
i kr.

I alt kr.

Indskudskapital i kr.

Reserve for
driftskapital
i kr.

Overført
over-/underskud i kr.

Henlæggelse til
Kunstens Ø
i kr.

300.000

3.000.000

502.518

4.100.000

1.000.000

(10.401.698)

(1.499.180)

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter

-

-

-

-

-

1.264.307

1.264.307

Årets resultat

-

-

(258.583)

-

-

-

(258.583)

300.000

3.000.000

243.936

4.100.000

1.000.000

(9.137.391)

(493.455)

Egenkapital
Egenkapital 1. januar

EGENKAPITAL 31. DECEMBER
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Regnskab
2015 i kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

23.854.540

25.785

37.674.038

37.373

Udgifter ved museumsaktivitet

(31.960.327)

(32.398)

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(25.979.601)

(25.962)

Driftsresultatets likviditetsvirkning

3.588.650

4.798

Ændringer i varebeholdninger

(181.259)

235

Ændringer i tilgodehavender

(216.431)

(1.301)

953.877

(1.054)

(390.793)

(1.276)

(4.015.997)

3.433

(3.850.603)
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Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

(261.953)

4.836

Køb af kunstværker

(908.540)

(1.063)

-

-

(1.823.142)

(2.187)

273.824

2.167

(2.457.858)

(1.083)

-

-

(925.049)

(897)

Indtægter ved museumsaktivitet
Offentlige og private tilskud

Ændringer i hensættelser
Ændringer i kreditorer og anden gæld
Ændringer i periodeafgrænsningsposter
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
Renteindbetalinger

-

-

Renteudbetalinger

(1.359.644)

(1.342)

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

(2.284.693)

(2.239)

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING

(5.004.504)

1.514

Likvide beholdninger primo

13.492.396

11.979

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO

8.487.892

13.492
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Regnskab 2015
i kr.

Budget
2015 i t.kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

1. Entré- og salgsindtægter m.v.
Entré- og arrangementsindtægter

9.762.516

9.954

11.385

KLUB ARKEN-medlemskontingenter

2.210.265

2.409

2.241

Omsætning café

7.266.936

6.861

7.184

Omsætning shop

4.614.824

4.050

4.975

23.854.540

23.274

25.785

31.636.901

31.948

31.904

2. Stats- og kommunalt tilskud
Statstilskud
Tilskud Ishøj Kommune

500.000

500

500

32.136.901

32.448

32.404

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.

5.378.137

5.031

4.826

Sponsorer og tilskud til andet

159.000

183

144

5.537.137

5.214

4.970

31.007.166

29.679

30.219

3.981.014

4.050

4.175

836.468

833

809

35.824.649

34.562

35.203

19.665.614

18.925

19.678

3. Øvrige tilskud

4. Personaleudgifter
Lønninger
Sociale udgifter, pension
Øvrige

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

16.159.035

15.637

15.525

35.824.649

34.562

35.203

Honorar til bestyrelsen og løn til direktionen udgjorde i 2015 samlet
kr. 3.513.284 mod budget 2015 på i alt t. kr. 3.477 og mod t.kr. 3.430
i 2014.
Der var i gennemsnit ansat 74,5 medarbejdere i 2015 mod budget
2015 på 73,5 og 75,4 i 2014.
De samlede lønomkostninger i 2015 er ekstraordinært påvirket af en
hensættelse til fratrædelsesløn ifm. opsagte medarbejdere i 2015 på
ca. 1,0 mio. kr.
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Regnskab
2015 i kr.

Budget
2015 i t.kr

Regnskab
2014 i t.kr.

502.470

508

502

Afskrivninger inventar og driftsmidler

1.076.579

1.074

1.016

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

908.540

750

1.063

2.487.589

2.332

2.581

1.579.049

1.582

1.518

5. Afskrivninger og nedskrivninger
Afskrivninger bygninger

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

908.540

750

1.063

2.487.589

2.332

2.581

228.351

500

303

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med kr. 5.258.691 mod budget 2015 på i
alt kr. 5.713.000 og t.kr. 5.829 i 2014.
7. Andre driftsindtægter
Momskompensation
Momsregulering vedr. tidligere år
Omkostninger vedr. momskompensation og momsregulering

(59.536)

-

-

(9.900)

(28)

(36)

158.915

472

267
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Bygninger
under opførelse i kr.

Grunde og
bygninger
i kr.

Inventar og
driftsmidler
i kr.

Kunstværker
i kr.

-

25.053.767

20.199.015

38.154.278

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2015
Tilgang

26.038.108

2.364.882

1.867.142

908.540

(26.038.108)

(2.364.882)

-

-

Afgang

-

-

(240.000)

-

Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

-

-

-

Kostpris 01.01.2015

-

25.053.767

21.826.157

39.062.818

Af- og nedskrivninger 01.01.2015

-

(3.489.443)

(13.136.449)

(38.154.278)

Årets afskrivninger

-

(502.470)

(1.076.579)

(908.540)

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang

-

-

196.000

-

Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

-

-

-

Af- og nedskrivninger 01.01.2015

-

(3.991.912)

(14.017.029)

(39.062.818)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015

-

21.061.854

7.809.128

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014

-

21.564.323

7.062.566

-

Modtaget tilskud til tilgang

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger
udgør: kr. 238.000.000 (2014: kr. 237.000.000)
Regnskab
2015 i kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

Moms og afgifter

1.619.154

724

Tilgodehavende fondstilskud til anlægsinvesteringer

766.226

1.529

Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.

508.329

791

1.620.044

597

4.513.754

3.641

Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger

1.058.786

454

Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger

576.058

727

1.634.844

1.181

9. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender
Saldo 31.12.2015
10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Saldo 31.12.2015
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Regnskab
2015 i kr.

Regnskab
2014 i t.kr.

3.308.744

2.502

Tilgang

1.696.113

2.818

Afgang

(2.431.244)

(2.011)

Saldo 31.12.2015

2.573.613

3.309

1.016.600

773

11. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2015

Specifikation af hensatte forpligtelser
Hensættelse til nedtagning af udstillinger
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver

1.557.013

2.536

2.573.613

3.309

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)

939.890

749

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

21.448.426

22.564

22.388.316

23.313

Efter mere end 5 år forfalder

17.677.569

19.868

Kontant værdi af prioritetsgæld

22.477.870

23.346

Saldo 31.12.2015

12. Gæld til realkreditinstitutter

Saldo 31.12.2015

13. Omkostningskreditorer
Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer

4.075.496

1.469

Øvrige driftskreditorer

2.596.294

2.465

Saldo 31.12.2015

6.671.791

3.934

354.170

638

4.336.526

4.574

4.690.696

5.212

Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.

200.741

3.739

Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år

145.762

170

346.502

3.909

14. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Saldo 31.12.2015

15. Periodeafgrænsningsposter, gæld

Saldo 31.12.2015
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ENGLISH SUMMARY
Director’s report
2015 was a dynamic and active year for ARKEN, internally as well as externally. A number of fantastic exhibitions were held in the setting of ARKEN’s unique
architecture, while the excavating machines outside worked to create a more beautiful connection
between architecture and nature in the landscape
around the museum.

creating participatory encounters between art and
users with an appeal to the senses. This was done
by mounting a number of activities targeting theatre,
performance and total installation, including the major performance festival for, with and by children, Live
Art, in the autumn, and the development of brand
new educational programmes linking theatrical art
with installation art.

The challenging and dramatic 150 metre long Art
Axis provided space for the Danish artist duo Randi
& Katrine’s total installation Between Towers, which
was compared to Tate Modern’s Unilever Series and
was awarded a shared position as Best Art Exhibition of the Year by the Danish newspaper Berlingske. Eleven sculptural transformer towers populated
the space and transfigured the public’s walk into a
powerful, sensuously satisfactory experience. At the
same time the exhibition exploring the friendship
and rivalry of the Skagen painters Ancher and Krøyer,
which opened in 2014, continued. A young shooting
star of the art world, David Ostrowski, showed his first
museum exhibition with a number of raw paintings
marked equally by self-irony and seriousness. Bjørn
Wiinblad was acclaimed in an exuberant, comprehensive museum exhibition with 700 exhibits: this
was an exhibition that counterposed Wiinblad’s well
known ceramics with less well known aspects of his
oeuvre. In the course of the summer ARKEN’s art exhibitions moved outside the museum and engaged the
local area with the outdoor summer exhibition Art in
Sunshine, which presented a number of participatory,
site-specific works by Danish contemporary artists. In
November ARKEN contributed to the celebration of
the centenary of Danish women’s suffrage with the
biggest Gerda Wegener exhibition ever shown. Gerda
Wegener has been underestimated in the art-historical context, but her pioneering artistic exploration of
gender identity is extremely topical and is attracting
great international attention.

Education and outreach
In 2015 ARKEN Education focused on framing the encounter with art of children, young people and adults
such that everyone was challenged aesthetically, intellectually and emotionally. The museum reached
out and involved a wide group of citizens through
close partnerships with schools, institutions, citizens’
groups and local authorities. The Education Department focused in particular on how the latest Danish
educational reforms permit new collaborations with
the world of the schools, and how the creative and
innovative competencies of children and the young
can be supported.

2015 was marked by concentrated work towards
varying the exhibition programme and the exhibition
design, as well as involving the visitors in the art in a
variety of ways. The museum focused specifically on

Communication and klub arken
This year’s special exhibitions were marketed through
a wide range of media and campaigns. Four largescale outdoor campaigns combined with the use of
print media and online advertising created striking
visibility both in public space and in the mediascape
in general. All the exhibitions had fine coverage in the
newspapers, and the coverage for the year, measured
in promotional value, was the highest ever for ARKEN.
The Communication Department still maintains a focus on the digital platforms. In 2014 the museum set
up a new responsive website, and 2015 saw an optimization of the site.
KLUB ARKEN is still seeing great interest in events at
the museum and travel in the outside world. In 2015
the tours went to among other countries Sweden,
Portugal and Japan. KLUB ARKEN is experiencing
great stability and a very high membership resubscription rate.
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Expectations for 2016
ARKEN intends to continue with the exciting development of the museum. First and foremost, 2016 is the
year when The Art Island is inaugurated. Elmgreen &
Dragset’s youthful equestrian statue will be sited as a
landmark on the museum’s new forecourt, and in the
course of the year a wealth of newly planted greenery
will take over the bare soil that now lies open around
the museum.
Five new special exhibitions open in the course of
2016, and at the same time the big Gerda Wegener
exhibition will continue to make its mark at the museum. The museum is also preparing for the large
numbers of visitors from abroad who are expected to
find their way to ARKEN, since the exhibition is arousing great international attention.
Early in January, Kaleidoscope opens, the biggest-ever
exhibition of works from the museum’s own collection.
The exhibition is being mounted to celebrate ARKEN’s
20th anniversary and will hang in the Art Axis regardless of categories, based exclusively on aesthetic criteria. In February a major exhibition opens with the
focus on the feminist rebel of the 20th century, Niki de
Saint Phalle. ARKEN has succeeded in arranging loans
of a number of major works from France, the USA,
Germany, Sweden and Denmark. In April the museum
will be showing works by the Mali-based artist Abdoulaye Konaté, who makes his pictures in textiles as an
extension of the Malian tradition.

Throughout 2016 the museum will focus on creating
increased integration between art and nature. In the
summer of 2016 the popular outdoor exhibition Art in
Sunshine will continue, as will the process of creating
a sculpture park around the museum.
In the autumn a major exhibition of the Danish artist
Martin Bigum opens. The exhibition marks ARKEN’s
anniversary year by illustrating the close contemporary history that is part of the origins of the museum.
Martin Bigum grew up in the Western Region, where
ARKEN is located, in the 1970s. At the same time the
exhibition is ARKEN’s contribution to Golden Days in
2016, which will have as its theme “The 1970s”.
Throughout 2016 there will be a renewed focus on
the museum’s commercial activities. The newly-established Business Development Department will target increased earnings on the hiring-out of localities,
workshops and conferences etc. and on developing a
business concept for sponsorship agreements.
ARKEN is looking forward to a 2016 in which visitors
will have the opportunity to participate in a number
of inspiring and thought-provoking experiences and
exhibitions at the museum. 2016 will also be the year
when the research project Participationism: Dogma
and field of potentials will reach its conclusion in
connection with the publication of a related issue of
ARKEN’s research bulletin.

VISITORS
2011

2012

2013

2014

2015

Adults

116,481

78,234

100,013

117,529

101,476

KLUB ARKEN

10,304

11,785

14,486

16,136

16,032

Students

8,500

4,420

7,441

6,348

4,060

Pupils

19,672

7,212

14,124

19,744

9,789

Children up to 18 years

15,957

7,405

9,744

19,306

10,389

Events

11,303

9,830

12,353

11,804

10,885

182,217

118,886

158,161

190,867

152,631

Paying visitors
Visitors to the outdoor exhibition Art in Sunshine
Total number of visitors

106,842
259,473
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