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VISION OG MISSION

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

MISSION STATEMENT

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

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og in-
ternationale kunst.

Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og 
universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt 
over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at for-
midle forskningsbaseret viden om de tolkninger af 
tilværelsen, som findes i kunsten. 

Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, 
der er med til at stimulere den enkelte borgers kul-
turelle identitet og selvstændige deltagelse i den de-
mokratiske 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, ind-
sigt og fordybelse. 

ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kul-
turelle udvikling nationalt såvel som internationalt. 
ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling 
til gavn for landets borgere.

FORMÅL OG
ANSVARSOMRÅDE

ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal 
gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning 
og formidling inden for moderne kunst virke for sik-
ringen af Danmarks kulturarv. Museet skal udbrede 
kendskabet til og belyse tilstande og forandringer in-
den for moderne kunst.

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et interna-
tionalt 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 an-
den forskning baseret på museets samling. 

Abdoulaye Konaté, Le papillon noir et rouge, 2016
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LEDELSESBERETNING

ARKEN fyldte 20 år i 2016. Jubilæumsåret blev først 
og fremmest året, hvor vandet kom til ARKEN. Kun-
stens Ø blev festligt indviet den 24. januar, og siden 
har vandet flydt igennem lagunen rundt om ARKEN, 
mens grønne planter langsomt har indtaget det om-
liggende landskab. Kunstens Ø er skabt i samarbejde 
med arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller & Grøn-
borg samt Schul Landskabsarkitekter takket være en 
fantastisk donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

I kølvandet herpå indviede ARKEN den 20. februar sit 
nye skulpturelle vartegn, Powerless Structures, Fig. 
101 fra 2012 af Elmgreen & Dragset doneret af Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD, som i mange år på den 
mest generøse vis har støttet ARKEN. 

Udstillinger
ARKEN har i det hele taget sat fokus på det nye uden-
dørsområde, Kunstens Ø, og sommeren bød igen på 
en sol- og vindomsust kunstudstilling, Kunst i sollys, 
med en række aktiviteter og denne gang også en en-
dagsfestival under overskriften Øen i søen. En række 
af museets egne skulpturer blev placeret udendørs 
i området omkring ARKEN, og kunstneren Hartmut 
Stockter var i sommeren, takket være en bevilling fra 
Statens Kunstfond, ARKENs ”huskunstner”, som viste 
skulptur og performance som en del af udstillingspro-
jektet. Et hovedværk på udstillingen blev samlingens 
nye værk af Jeppe Hein, Cage and Mirror fra 2011, do-
neret af The Merla Art Foundation.

Inden døre var året præget af to stærke kvinder, Gerda 
Wegener og Niki de Saint Phalle, der hver især blev fej-
ret med markante udstillinger, der mødte stor dansk 
og international interesse. Den danske billedkunstner 
og illustrator Gerda Wegener fik således sit gennem-
brud 76 år efter sin død. Filmen Den danske pige gjor-
de sit, og det var på alle måder værdifuldt, at ARKEN 
samtidig viste de virkelige værker og fortalte den vir-
kelige historie. Udstillingen om feministrebellen Niki de 
Saint Phalle var med til at flytte grænserne for ARKENs 
udstillingsdesign og blev af Berlingske kåret som en af 
årets ti bedste kunstudstillinger i København. 

Takket være gavmilde fonde formåede ARKEN i 2016 
at erhverve en række nye væsentlige samtidsværker 
af yngre danske kunstnere, som er centrale for mu-
seets repræsentation af samtidskunsten, herunder et 
markant reliefværk af Peter Linde Busk (gave fra Ny 
Carlsbergfondet) og et maleri af Alexander Tovborg 
(gave fra The Merla Art Foundation). ARKEN erhverve-
de selv et større installationsværk af Astrid Myntekær.

Det var en glæde for museet, at det i ARKEN CON-
TEMPORARY-serien blev muligt at vise en retrospektiv 
udstilling med Abdoulaye Konaté fra Mali i samarbej-
de med kunstnerens galleri BlainSouthern og kurator 
Laetitia Catoir. Tolv store tekstilværker fra de sidste 20 
år indgik i udstillingen. Det lykkedes med tilskud fra 
Ny Carlsbergfondet at erhverve udstillingens nyeste 
værk, Le papillon noir et rouge fra 2016.
 
Udstillingsmæssigt blev året afrundet med en stor, 
retrospektiv udstilling med Martin Bigum. Udstillingen 
markerede sammen med samlingsudstillingen Ka-
leidoskop ARKENs jubilæumsår. Udstillingen var skabt 
i tæt samarbejde med Bigum selv og belyste den 
nære samtidshistorie, som museet er rundet af. Martin 
Bigum voksede op på Vestegnen i 1970’erne. Udstil-
lingen viste hans eget virke som kunstner og fortalte 
historien om, hvordan hans rute i livet blev formet gen-
nem opvæksten i Brøndby Strand og i mødet med den 
kunst og kultur, som fandtes på Vestegnen i 1970’erne. 
Udstillingen var samtidig ARKENs bidrag til Golden 
Days 2016. 

Jubilæumsår
Søndag den 13. marts fejrede ARKEN sit 20-års jubi-
læum med litografi-gaver til heldige besøgende, gratis 
kaffe, kage og balloner, guider i jubilæumsudstillingen 
Kaleidoskop samt en festlig aktivitet i forbindelse med 
Familiesøndag. Året igennem markerede forskellige ak-
tiviteter og konkurrencer jubilæet, som blev afrundet 
med udgivelsen af jubilæumsbogen ARKEN. Huset og 
kunsten. Bogen fortæller ultrakort ARKENs historie i tekst 
og billeder og stiller skarpt på, hvad ARKEN er i dag. Gen-
nem en række nedslag præsenteres museets danske og 
internationale samtidskunst fra Tal R til Grayson Perry. 

LEDELSESBERETNING
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LEDELSESBERETNING

Jubilæet blev i det hele taget en kærkommen an-
ledning til at gøre status og reflektere over ARKENs 
opståen, udvikling og fremtidsvisioner. Med sit virke 
gennem to årtier, der strækker sig fra 1996-2016, har 
ARKEN skrevet sig ind i den danske museumshistorie 
som en af nyere tids mest populære og succesfulde 
kulturinvesteringer. ARKEN løser en særlig opgave 
blandt landets museer: Museet blev skabt på bag-
grund af en politisk vision om, at landet i et af sine 
mest socialt udsatte områder skulle have et kunst-
museum i international topklasse. Hensigten bag mu-
seet var at rette op på en geografisk skævvridning af 
kulturtilbuddene på Sjælland. For mens området fra 
centrum til nord for København har gavn af en række 
fantastiske kunstmuseer, findes der vest for Køben-
havn ikke andre kunstmuseer end ARKEN til de ca. 
400.000 mennesker, som bor her. Som en del af det 
ønskede områdeløft har ARKEN gennem en lang ræk-
ke kunstoplevelser været med til at tilføre Vestegnens 
borgere viden om dansk og international kunst, kultur, 
tradition og demokrati. Museet har opbygget en vig-
tig dansk og international kunstsamling og dermed 
styrket nationens kulturarv. Det er kendt for sit arbejde 
med børn og unge, og museet har de sidste 10 år rejst 
300 mio. kr. fra private fonde o.l. til kunst, undervis-
ning, byggeri mv. og dermed også økonomisk vist sig 
bæredygtigt. Det har en værdi for det danske sam-
fund, at der er kulturtilbud i de områder af landet, hvor 
det økonomiske og sociale overskud ikke er stort. Det 
har en værdi for alle, at skolebørn på den københavn-
ske Vestegn kommer på museumsbesøg og benytter 
museets læringstilbud som en del af deres skolegang, 
og at kulturelle input ikke kun findes i de store byer. 
ARKEN er en regional motor for Vestegnen og funge-
rer i dag som en vigtig del af den fysiske, kulturelle og 
sociale udvikling. 

Øvrigt musealt arbejde 
Slots- og Kulturstyrelsen godkendte i 2016 bestyrel-
sens beslutning om at ændre sin sammensætning til 
fem faste medlemmer med mulighed for at udpege 
et supplerende medlem. Museet foretog besparelser 
på kunst, formidling og drift svarende til det af staten 
pålagte to pct. omprioriteringsbidrag, men arbejdede 

først og fremmest med at indfri besparelsen gennem 
øget indtjening. Her havde museet naturligt fokus på 
de kommercielle områder. Den nyetablerede Busi-
ness Development-afdeling blev styrket med ansæt-
telsen af en ny eventmanager. Med udgangspunkt i 
en ny og ambitiøs strategi med fokus på aktivt salg 
arbejdede Business Development målrettet med 
fem primærområder for at aktivere museets poten-
tiale og øge indtjeningen: Events, ERHVERVSKLUB 
ARKEN, sponsorater, workshops og gruppebilletsalg. 
Forretningskonceptet for sponsoraftaler blev videre-
udviklet, og museet skaffede tre nye sponsorer i før-
ste halvdel af 2016, herunder Rødovre Centrum, der 
i 2017 og 2018 sponsorerer ARKENs Familiesøndage. 
Arbejdet med ARKENs kommercielle områder var del 
af et større museumsstrategisk arbejde, som i efter-
året 2016 resulterede i en ny strategi for ARKEN, som 
gælder i perioden 2016-19.

Andre øgede indtægter kom fra museets kunstfaglige 
arbejde. Her opnåede museet rekordsalg af de egen-
producerede kataloger til udstillingen med Gerda 
Wegener (15.000 solgte eksemplarer). Desuden lykke-
des det ARKEN at videresælge seks versioneringer af 
udstillinger vist på ARKEN til USA, Holland, Sverige og 
Finland, fortrinsvis udstillinger som promoverede dan-
ske kunstnere. Med rejseudstillinger som disse vareta-
ger ARKEN en vigtig eksportfunktion for dansk kulturarv. 

Et nøgletal fra Danske Museer i Tal, hvor ARKEN med 
tilfredshed kunne iagttage en positiv udvikling, var 
antallet af besøgende. ARKEN havde 305.000 besø-
gende i 2016 mod 259.473 besøgende i 2015. Årets 
besøgstal blev dermed 20 pct. bedre end budgette-
ret i 2016 og 17 pct. bedre end i 2015. Igen var det 
især museets internationalt berømmede udstilling 
med Gerda Wegener samt museets nye store sats-
ning Kunst i sollys med populære brugerinddragende 
udendørsskulpturer, som overraskede positivt. 

Et andet nøgletal i Danske Museer i Tal, som ARKEN 
formåede at forbedre, var antallet af eksternt fagfæl-
lebedømte forskningspublikationer, som i 2016 endte 
på to artikler. Endvidere igangsatte ARKEN en opda-
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tering af museets sikringstekniske materiale i 2016, 
hvor digitale kameraer erstattede analoge kameraer 
og således fremtidssikrede museets sikringssystemer 
yderligere. 

Forskningsmæssigt kom 2016 til at handle om den 
udstillingsrelaterede forskning og to eksternt støttede 
forskningsprojekter: Deltagerisme: Dogme og mu-
lighedsfelt og Indgange til det antropocæne. Sidst-
nævnte påbegyndtes i august 2016, hvor museet 
med bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg 
kunne tilknytte gæsteprofessor Nils Bubandt på AR-
KEN frem til 1. august 2017.

Undervisning
Kerneydelsen i ARKEN Undervisnings arbejde var at 
rammesætte børns, unges og voksnes møde med 
kunst på en sådan måde, at alle blev udfordret æste-
tisk, intellektuelt og følelsesmæssigt af kunst.

I 2016 muliggjorde en millionbevilling fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal, at museet gennem partnerskaber med folke-
skoler og forvaltninger i nabokommunerne kan styrke 
lokale børn og unges kreative læring samt bidrage til 
udviklingen af de kunstneriske og kreative potentialer 
i Åben Skole nationalt.  

Ikke blot skolebørnene blev tilgodeset. De mindre 
børn fra Ishøj fik også styrket deres muligheder for at 
opleve kunst. Gennem et partnerskabsprojekt med 
daginstitutioner i Ishøj muliggøres kunstpædagogiske 
møder for børnehavebørn og pædagoger.

Familier og voksne blev også tilgodeset gennem ud-
vikling af flere og nye formidlingsformater som kunst-
skoler og workshops, men også gennem nytænkende 
formidling i Kunst i sollys, der både bød på kunstvan-
dringer, talks og perspektiverende formidlingsmate-
riale. Til de yngre blev der udviklet en kunstjagt på 
Kunstens Ø og inviteret til deltagelse i ”huskunstner” 
Hartmut Stockters kunstpraksis på Ødrivernes selv-
byggede forskningsstation.

Kommunikation
Årets presseomtale blev den højeste i ARKENs historie 
godt hjulpet af store begivenheder som åbningen af 
Kunstens Ø, afsløringen af Elmgreen & Dragsets Po-
werless structures, Fig. 101 samt udstillingsåbningerne 
på Niki de Saint Phalle, Kunst i sollys og Martin Bigum. 
Mest opmærksomhed verden over tiltrak dog presse-
mødet på Hollywoodfilmen Den danske pige, som 
fandt sted i Gerda Wegener-udstillingen med deltagel-
se af Tom Hooper, Eddie Redmayne og Alicia Vikander, 
som vandt en Oscar for sit portræt af Gerda Wegener. 

Sammen med traditionel markedsføring fulgte store 
outdoor-kampagner på både Niki de Saint Phalle, Ger-
da Wegener og Martin Bigum-udstillingerne, og bl.a. 
blev det nye railboardformat afprøvet på samtlige HT-
stationer. På de sociale medier har især den øgede 
produktion af små udstillingsrelevante film vist sig at 
skabe positiv opmærksomhed. 

KLUB ARKEN havde et flot år. Ikke bare steg antallet af 
medlemmer betydeligt, men mange store og positivt 
modtagne arrangementer fandt sted.

Alicia Vikander og Eddie Redmayne i Gerda Wegener-udstillingen Pressemøde på Den danske pige

LEDELSESBERETNING
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Øverst til venstre: Sankt Annæ Pigekors koncert i Gerda Wegener. Øvrige: Besøgende i udstillingerne Kaleidoskop, Niki de Saint 
Phalle, Martin Bigum og ved ARKENs nye vartegn, Powerless Structures, Fig. 101 
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FORVENTNINGER

ARKEN ser frem til et udstillingsprogram med højt 
internationalt niveau og stærke danske bidrag i 2017. 
Året skydes i gang med Gys! Er den levende? – en 
udstilling af hyperrealistisk skulptur fra 1950’erne og 
frem til i dag med værker af i alt 31 internationale 
kunstnere. I udstillingen indgår Ron Muecks fem me-
ter lange kæmpebaby, A Girl. De virkelighedstro men-
neskekopier bliver iscenesat med lys, og udstillingens 
koncept aktualiserer værkerne med fokus på science 
fiction-film og videnskabens forsøg med robotter, 
kunstig intelligens og genmanipulation.

Det er et fokusområde for ARKEN at knytte forbindel-
ser mellem samling og særudstillinger. I tilknytning til 
ovennævnte udstilling etableres en nyopsætning af 
ARKENs samling under titlen Apropos Gys med skulp-
turer, der skildrer menneskekroppen i vidt forskellige 
materialer og udtryk. I rummet er ophængt bølgende 
spejle, hvori både skulpturer og publikum bliver til fly-
dende, forvrængede kroppe i samme rum. 

Kort efter åbner samlingsudstillingen Lys i mørket 
med en række af ARKENs skulpturer, hvor kunstigt lys 
er en del af materialet. Her vises blinkende og sitrende 
værker af kunstnerne Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Tim 
Noble & Sue Webster, Peter Bonde, Thorbjørn Lau-
sten, Søren Jensen og Martin Erik Andersen. Udstillin-
gen rummer også en stor indlånt lysinstallation, Inter-
sections, 2016, skabt af designkollektivet Yoke.

Til sommer fejrer ARKEN igen lyset og kunsten i form 
af den tredje udgave af Kunst i sollys, hvor skulptur, 
installation og performance vil befolke Kunstens Ø 
med et fokus på det antropocæne, den geologiske 
betegnelse for vores tidsalder, hvor mennesket er 
bestemmende for naturens udvikling. Inden sommer 
planlægges det i øvrigt at male ARKENs ydre facade, 
hvilket længe har været et ønske.

ARKEN arbejder med et langsigtet mål om at skabe en 
skulpturpark på og omkring Kunstens Ø. Projektet for-
grener sig videre ud i lokalområdet. Realdania og Ishøj 
Kommune er netop gået sammen om projekteringen 
af en kunststi, som løber fra Ishøj Station og fra den 
fremtidige endestation for letbanen til ARKEN. På sigt 

forventer ARKEN at få en unik og visionær ankomstvej 
til museet, hvilket bliver en gevinst for kommunens 
borgere og de nationale og internationale besøgende.

I september åbner museet en omfattende udstilling 
med Michael Kvium, en udstilling ARKEN længe har 
drømt om. Kunstneren skaber til lejligheden nye ma-
lerier, skulpturer, film og installationer, der indgår i en 
stærk og tankevækkende totaloplevelse under titlen 
Cirkus Europa.

Takket være en generøs donation fra Bikubenfonden 
åbnes en måned senere udstillingsprojektet My Music 
– om krydsfeltet mellem vor tids musikvideoer og vi-
deokunst. Projektet kaster lys på inspirationen mellem 
kunsten og den visuelt eksperimenterende popmu-
sik. Lokale unge medvirker til idéudviklingen i et co-
creation projekt – og der er indgået et nytænkende 
samarbejde med bl.a. Rødovre Centrum om en pop 
up-udstilling under samme tema, som vil finde sted i 
hele centeret. 

Endelig bliver 2017 også året, hvor ARKEN i samarbej-
de med Louisiana Channel producerer kunstner- og 
udstillingsfilm til ARKENs digitale platforme og går i 
samarbejde med den digitale kunsthal ved Vallens-
bæk Station, DIAS, omkring visninger af kunst, som er 
del af ARKENs udstillinger.

I 2017 fortsætter museet sine tætte partnerskaber 
med egnens skoler og uddannelser, men rækkevid-
den af de længerevarende undervisningsforløb og 
museets rolle på Vestegnen styrkes ved at tilbyde alle 
deltagende børn og unge muligheden for at invitere 
forældre med på museet via en gratis billet. Gennem 
en markant støtte fra Rødovre Centrum bliver det mu-
ligt for ARKEN fra 1. januar at tilbyde særlige familie-
værksteder hver søndag for børn og deres voksne. 

I 2017 vil museet fortsat udvikle sine kommercielle 
tilbud til firmaer og privatpersoner. Det vil ske med 
fokus på salg og øget synlighed inden for møde- og 
eventbranchen. Desuden vil udvikling af nye sponsor-
koncepter have høj prioritet. 

FORVENTNINGER TIL 2017
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UDSTILLINGER

Gerda Wegener åbnede i november 2015 og skulle 
vare til 16. maj 2016. Succesen var imidlertid over-
vældende, og udstillingen blev forlænget til 8. januar 
2017. Efter åbningen modtog ARKEN en henvendelse 
fra Millesgården i Stockholm, der gerne ville vise ud-
stillingen fra primo februar 2017.

• En snes af de oprindelige 178 værker udgik i maj og 
erstattedes af nyopdagede værker

• I umiddelbar tilknytning til udstillingsområdet viste 
ARKEN værker fra egen samling med kønsidentitet 
som tema

• I forbindelse med udstillingen henvendte mange 
Gerda Wegener-ejere sig, således at ca. 100 hidtil 
ukendte værker er blevet registreret for eftertiden

• Stjerneholdet bag filmen Den danske pige afholdt 
pressekonference i udstillingen den 2. februar 2016, 
og fra 1. juli 2016 blev filmen vist to gange dagligt i 
ARKENs Filmsal gratis for museets gæster

• Udstillingen bidrog til at synliggøre den aktuelle de-
bat om transkønnedes rettigheder og vakte omfat-
tende international interesse og pressebevågenhed

• Kataloget var populært med mere end 15.000 
solgte eksemplarer. ARKEN har ikke tidligere solgt 
så mange engelsksprogede kataloger

• Der blev i 2016 afholdt fem offentlige foredrag om 
udstillingen ved museets medarbejdere og eksterne 
foredragsholdere samt fire udsolgte Berlingske fore-
drag (1.000 personer i alt) ved museets medarbej-
der. Den 1. maj fejrede Sankt Annæ Pigekor Gerda 
Wegener med en udsolgt forårskoncert på ARKEN

• Udstillingen blev i 2016 set af 179.125 besøgende, 
hvorved udstillingens samlede besøgstal blev 
208.743

Kaleidoskop
2. januar 2016 – 5. februar 2017
ARKEN fejrede sit 20-års jubilæum med en kaleido-
skopisk samlingsudstilling i Kunstaksen.

• Museets samling af international samtidskunst ind-
tog Kunstaksen i et uhøjtideligt setup med skulptur, 

maleri, fotografi, video og installationskunst
• ARKEN havde ikke ved museets grundlæggelse no-

gen samling, hvorfor jubilæumsudstillingen fremvi-
ste eksempler på de hundredevis af værker, der er 
indsamlet igennem 20 år

• I forbindelse med udstillingen blev nye vægmodu-
ler indkøbt og installeret i Kunstaksen

• Udstillingen blev set af 179.125 besøgende

Niki de Saint Phalle
13. februar – 31. juli 2016
ARKEN præsenterede den fransk-amerikanske perfor-
mancepionér og feminist i et sanseligt udstillingsdesign.

• Udstillingen rummede skulpturer, malerier, teg-
ninger, grafik, relieffer, et billedtæppe, arkitektur-
modeller, design, filmklip, fotos m.m. og belyste 
således kunstnerens værk fra vilde skydeaktioner 
til sensuelle, dansende kvindeskulpturer og over-
dådige skulpturparker

• I samarbejde med Niki de Saint Phalle-specialisten 
Camille Morineau lykkedes det at skaffe vigtige lån 
fra Frankrig, USA, Tyskland, Sverige og Danmark

• I forbindelse med udstillingen udgav ARKEN et 
forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på 
dansk og engelsk med forord, tre artikler og biografi

• Der blev afholdt tre offentlige foredrag om udstil-
lingen ved museets medarbejdere og eksterne 
foredragsholdere samt et Berlingske foredrag ved 
museets medarbejder. 

• ARKEN arrangerede en forelæsningsrække i sam-
arbejde med Folkeuniversitetet om de to stærke, 
kvindelige kunstnere Gerda Wegener og Niki de 
Saint Phalle

• Udstillingen rejste videre til Kunsthalle Helsinki i 
Finland

• Udstillingen blev set af 94.796 besøgende

Abdoulaye Konaté
21. april – 18. september 2016
Den maliske tekstilkunstner Abdoulaye Konaté viste 
farveglødende tekstilværker med stærke budskaber.

UDSTILLINGER
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UDSTILLINGER

• 12 store tekstilværker fra de seneste 20 år indgik i 
udstillingen

• Udstillingen var kurateret i samarbejde med Laetitia 
Catoir og kunstnerens galleri BlainSouthern i Lon-
don og indeholdt lån fra Mali, Tyskland, Schweiz, 
Tyrkiet, Frankrig og England

• Et katalog blev redigeret af ARKEN med bl.a. en ar-
tikel af ARKENs medarbejder, og der blev afholdt et 
offentligt foredrag om udstillingen

• Tre internationale filmhold fulgte opsætningen af 
udstillingen, og Bloombergs portrætfilm om Konaté 
blev klar til visning i udstillingen i den sidste periode 

• Konaté skabte i forbindelse med udstillingen et li-
tografi i serien ARKEN EDITION i samarbejde med 
Edition Copenhagen, Oiseau rouge 2, 2016

• ARKEN erhvervede ved udstillingens afslutning 
værket Le papillon noir et rouge med støtte fra Ny 
Carlsbergfondet

• Udstillingen blev set af 56.979 besøgende

Kunst i sollys
4. juni – 18. september 2016
For andet år i træk viste ARKEN skulptur og perfor-
mance i en populær udendørs sommerudstilling i na-
turen omkring ARKEN. Kunst i sollys var gratis og åben 
alle dage, døgnet rundt, i perioden.

• Der indgik værker fra ARKENs samling af sam-
tidskunstnere som Olafur Eliasson, Elmgreen & 
Dragset, Antony Gormley, Lawrence Weiner, Jeppe 
Hein, Peter Bonnén, Eva Steen Christensen og Øi-
vind Nygård

• Kunstneren Hartmut Stockter var i sommeren 
ARKENs ”huskunstner” og viste performance og 
skulptur som en del af udstillingen. Denne del af 
projektet var støttet af Statens Kunstfond

• I forbindelse med Vestegnens Kulturuge, som fandt 
sted den 9.-18. september, byggede Thomas Dam-
bo seks kæmpeskulpturer på Vestegnen. Med kæm-
perne inviterede Vestegnskommunerne til at opda-
ge områderne lidt væk fra hovedvejen og udforske 
egnens kendte og ukendte land. Kunstneren gav en 
artist talk ved en af skulpturerne, Oscar under broen 

• Det årlige oplevelsesløb Copenhagen Art Run var 
igen en succes, der involverede kunstneriske per-
formances

• Udstillingen blev ledsaget af en række aktiviteter 
som filosofiske pop up-foredrag, artist talks, Fa-
miliesøndage og kunstvandringer samt kunstjagt, 
workshops og kajakroning. Højdepunktet var den 
store endagsfestival under titlen Øen i søen med 
diverse udendørsaktiviteter, som blev afholdt søn-
dag den 26. juni

• Udstillingen blev også ledsaget af en guide, som 
formidlede udstillingen og værkerne, som publi-
kum kunne opleve. I stedet for at forklare værkerne 
og fortælle, hvad de handler om, gav guiden for-
slag til andre ’værker’ – et digt, et billede, et ord-
bogsopslag – som måske handlede om det sam-
me, men på en anden måde. Guiden var populær 
blandt udstillingens gæster

• Udstillingen blev set og benyttet af ca. 125.000 be-
søgende

Martin Bigum
3. september 2016 – 15. januar 2017
I en retrospektiv udstilling reflekterede Martin Bigum 
over sin opvækst på Københavns Vestegn og de inspi-
rationskilder, der har præget hans kunst.

• Udstillingen indeholdt over 130 værker fra 1988 og 
frem til en helt ny maleriserie, The Ocean

• Kunstneren, der også er kendt som formidler gen-
nem bøger og Kunstquiz, skrev selv alle tekster i 
udstillingen

• Bigums tilknytning til ARKENs nære lokalområde 
var en rød tråd i kurateringen af denne udstilling, 
der også var kulturhistorisk og inddrog værker og 
genstande fra 1970’erne og 1980’erne, der betød 
noget for Bigums kunstneriske dannelse

• Udstillingen var ARKENs bidrag til Golden Days 
2016 under temaet 1970’erne

• I forbindelse med udstillingen udgav ARKEN et 
forskningsbaseret, gennemillustreret katalog på 
dansk med forord, artikler, interview og kunstne-
rens egne tekster
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• Der blev afholdt fire offentlige foredrag om udstil-
lingen ved museets medarbejdere og Bigum selv 
samt tre udsolgte Berlingske foredrag ved hhv. mu-
seets medarbejder og kunstneren

• ARKEN erhvervede i forbindelse med udstillingen 

Jeppe Hein, Cage and Mirror, 2011.  Et af hovedværkerne på udstillingen Kunst i sollys

værket The Vision, og efter udstillingens afslutning 
donerede kunstneren en række værker til ARKENs 
samling

• Udstillingen blev set af 52.109 besøgende i 2016 og 
kom inkl. to uger i 2017 op på i alt 64.428 besøgende

UDSTILLINGER
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SAMLING

Erhvervelser
Lea Porsager
Space-Time Foam, 2016
56 malede skummadrasser, syv 
skulpturer i træ med metalmaling, 
trykt tekst
Variable mål
Købt hos Galleri Nils Stærk

Lea Porsager
Disrupted E(ar)thereal Fantasy 
(Ova Splash), 2016
Film / 3D-animation, ed. 1/2 + 1 AP
Variable mål, varighed 13 min.
Købt hos Galleri Nils Stærk

Abdoulaye Konaté
Le papillon noir et rouge, 2016
Tekstil
234 x 298 cm
Købt hos BlainSouthern, London
Erhvervet med støtte fra Ny Carls-
bergfondet

Martin Bigum
The Vision, 2016
Olie på lærred med harelim
170 x 170 cm
Købt af kunstneren

Henrik Plenge Jakobsen
Birdie (HEX UBU), 2014
Strudsefjer, hoppestylter, manne-
quin, træ. 1 + 1 AP
235 x 85 x 70 cm
Købt af kunstneren

Abdoulaye Konaté
Oiseau rouge 2, 2016
Litografi, ed. 1/100 + 10 AP + 10 PP
69 x 88 cm
Skabt i samarbejde med kunstne-
ren og Edition Copenhagen

Astrid Myntekær
Mana Stash, 2016
Blandede materialer
Variable mål
Købt af kunstneren

Donationer
Alexander Tovborg
Moralen (Noahs Ark), 2010
Akryl og håndlavet papir på lærred
300 x 200 cm
Gave fra The Merla Art Foundation
 
Jeppe Hein
Cage and Mirror, 2011
Stål, spejl og ophængning
Bur: b. 500 cm, h. 400 cm, d. 800 
cm
Edition på 3 (+2 AP)
Gave fra The Merla Art Foundation

Damien Hirst
Small Red Bird, 2010
Olie på lærred
61 x 81 cm
Gave fra The Merla Art Foundation

Kirsten Ortwed
Uden titel, 1990
Voks og galvaniseret stål
159,5 x 159,5 x 3 cm 
Gave fra Janne og Carl Christian 
Ægidius

Peter Linde Busk
The Late Bohemian, 2016
Træ, gips, mørtel, keramik, ege-
træsramme
253 x 148 x 6,5 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Martin Bigum
Forestillingen om Tivoli, 1999-2000

33 fotografier, ca. 49 x 59 cm hver
Gave fra kunstneren

Martin Bigum
Jeg går gennem kunsten, som 
kunsten går gennem mig, 2016
PVC-afstøbning, malerklude og 
blandede materialer
Variable mål 
Gave fra kunstneren

Martin Bigum
Selvportræt (Stamina), 2013
Kul og pastel på papir
100 x 70 cm
Gave fra kunstneren

Martin Bigum
Runner (Millenium) I, 1996
Video, ed. 3/3
Varighed 11:08 min
Gave fra kunstneren

Martin Bigum
Incubator, 1995
Blandede materialer
140 x 120 x 45 cm
Gave fra kunstneren

Tove Kurtzweil
Literary Body, 1995
Fotografi, 30 x 40 cm
Gave fra Martin Bigum

UDGÅET DEPONERING
Damien Hirst
Small Red Bird, 2010
Olie på lærred
61 x 81 cm
Deponering fra The Merla Art 
Foundation (indgået som gave)

ARKENS SAMLING
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Udlån
Per Kirkeby
Paris’ Dom, 1996
Blandede materialer på masonit, 
ni dele, i alt 366 x 366 cm
Udlånt til udstillingen ”Per Kirkeby. 
Avantgardens blå”, Gl. Strand, 6. 
februar - 24. april 2016

Per Kirkeby
Paris’ Dom, 1996
Blandede materialer på masonit, 
ni dele, i alt 366 x 366 cm
Udlånt til udstillingen ”OPSLAG 
NEDSLAG - Danske Kunstnerbø-
ger”, Det Kongelige Bibliotek, 30. 
september 2016 - 11. marts 2017

Damien Hirst
For The Love of God, The Diamond 
Skull, 2007
Serigrafi med blank lakering og 
diamantstøv på papir, 100 x 75 cm
Udlånt til udstillingen ”Barokke 
spejlinger før og nu”, Gl. Holtegaard, 
25. august 2016 – 7. januar 2017

SAMLING

Henrik Plenge Jakobsen, Birdie (HEX 
UBU), 2014

Peter Linde Busk, The Late Bohemian, 2016 Martin Bigum, Jeg går gennem kunsten, 
som kunsten går gennem mig, 2016
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FORSKNING

ARKEN fokuserer på forskning som et særligt strategisk 
satsningsområde. Forskningen falder inden for to ho-
vedområder: Den kunsthistoriske forskning, der relate-
rer sig til ARKENs samling og særudstillinger og den 
museologiske forskning knyttet til overvejelser omkring 
museets rolle i fremtidens kulturhistoriske landskab. 

I 2016 inddrog ARKEN i sin udstillingsrelaterede prak-
sisforskning vidt forskellige teorier og retninger. I årets 
første udstilling med Niki de Saint Phalle blev feminis-
tiske teorier sat i spil i forhold til kunstnerens praksis, 
mens sommerens Kunst i sollys præsenterede et nyt 
formidlingsgreb. Årets samlingsophængning Kaleido-
skop var en afprøvning af et æstetisk ophængnings-
princip ud fra ønsket om at skabe forbindelser mel-
lem værkerne på tværs af faste kategorier som genre, 
materiale eller kronologi, mens udstillingen med Mar-
tin Bigum var en undersøgelse af, hvad det vil sige at 
komme fra et sted, og hvordan det kan komme til ud-
tryk i værkerne. 

Forskningsaktiviteter

• ARKEN har i 2016-17 knyttet professor i antropologi 
fra Aarhus Universitet Nils Bubandt til museet som 
gæsteprofessor (støttet af Kulturministeriets Forsk-
ningsudvalg) med et projekt om det antropocæne

• Fire af ARKENs kunstfaglige medarbejdere har 
leveret artikler til ARKENs fagfællebedømte forsk-
ningstidsskrift ARKEN Bulletin, som udkommer i 
foråret 2017

• ARKEN har fortsat samarbejde med University of 
Oxford – Ruskin School of Art om praktikprogram 
for kunststuderende

• Museumsdirektør Christian Gether er fortsat tilknyt-
tet som adjungeret professor ved Institut for Kom-
munikation, Virksomhed og Informationsteknolo-
gier, Roskilde Universitet

• Publikation af syv eksterne og fem interne artikler 
ved ARKENs kunstfaglige medarbejdere, heraf to 
som er fagfællebedømt

• ARKENs kunstfaglige medarbejdere deltog med i 
alt 14 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 et foredrag med Martin Bigum

• ARKENs kunstfaglige medarbejdere fungerede der-
udover som sagkyndige i forskellige fonde og juryer, 
som fagfællebedømmere, som censorer på Køben-
havns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk 
Universitet og deltog i en række faglige netværk

FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING

Publikationen Kunstdreven innovation er et inspirationsmateriale 
til at arbejde med kunst og kunstneriske processer som et ele-
ment i innovationsundervisning

Hartmut Stockter, Ødrivernes selvbyggede forskningsstation, i 
forbindelse med Øen i søen

Inspiration til nye læringsfællesskaber i krydsfeltet 
mellem kunst, innovation og ungdomsuddannelser

KUNSTDREVEN
INNOVATION
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ARKENS KUNSTPRIS
Den 17. marts fejrede ARKEN museets årlige prisfest. 
Den franske kunstner Cyprien Gaillard modtog ARKENs 
KUNSTPRIS 2016, fordi han på en udfordrende og intelli-
gent måde skaber forførende, kritiske og tankevækkende 
kunstoplevelser, der får os til at tænke over menneskets 
aftryk på verden. 

Samme dag gik de to rejselegater til Astrid Myntekær og 
Peter Callesen. Priserne er doneret af Annie & Otto Johs. 
Detlefs’ Almennyttige Fond og blev overrakt for ellevte år 
i træk. 

Som et særligt indslag blev Cyprien Gaillards 3D-værk 
Nightlife vist i forbindelse med prisoverrækkelsen.

KUNSTPRIS OG EDITION

Fra venstre: Cyprien Gaillard, Astrid Myntekær, fondsdirektør 
John Vincensen, Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond, 
Peter Callesen, arrangementschef Christian Hansen, Annie & 
Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond, og museumsdirektør 
Christian Gether

ARKEN EDITION
ARKEN EDITION er eksklusive litografier af internationalt 
anerkendte kunstnere, som udstiller på ARKEN eller er re-
præsenteret i museets samling. 

Nye kunstnere inviteres til at skabe litografier i det aner-
kendte værksted Edition Copenhagen. Litografierne laves 
i et oplag på 75-100, og det første tryk af hver kunstner 
optages i ARKENs samling. 

Det var en glæde for museet at få Abdoulaye Konaté til-
bage til Danmark i slutningen af hans udstillingsperiode på 
ARKEN for at skabe årets ARKEN EDITION-litografi. 

De litografiske værker kan købes i ARKEN SHOP.

Abdoulaye Konaté, Oiseau rouge 2, 2016
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Kerneydelsen i ARKENs undervisningsarbejde var at 
rammesætte børns, unges og voksnes møde med 
kunst på en sådan måde, at alle blev udfordret æste-
tisk, intellektuelt og følelsesmæssigt af kunst. Museet 
rakte ud og skabte relevans for en bred gruppe bor-
gere gennem tætte partnerskaber med skoler, insti-
tutioner, borgergrupper og kommuner. Museet vare-
tager formelle og uformelle læringssituationer for 
børn, unge og voksne, og de centrale indsatsområder 
i 2016 var følgende: 

Manucultura
ARKEN har gennem de sidste år været en aktiv part-
ner i EU-projektet Manucultura – et Erasmus+ projekt, 
der har undersøgt grænsefladen mellem skole, kunst 
og kultur. 

Skoler
241 skoleklasser besøgte ARKEN og deltog i under-
visningsforløb med museets undervisere. På ARKEN 
lærer elever ikke om kunst, men af kunst – af de te-
matikker og spørgsmål, som værkerne rejser. Alle 
undervisningsforløb var bygget op omkring praktisk-
kreative øvelser i gallerierne og satte fokus på føl-
gende tematikker:

• Køn til forhandling – Gerda Wegener
• Vrede & utopi – Niki de Saint Phalle
• Veje og vildveje i samtidskunst – Kaleidoskop
• Visuelle erindringer – Martin Bigum

Kickstart
I tæt partnerskab med lokale skoler og lærere udvik-
ledes 20 længerevarende kickstart-forløb, der foregik 
både på skolen og på museet samt afsluttedes med 
forældrearrangementer på ARKEN. Kickstart er støttet 
af Ishøj Kommune.

Laboratorium for kreativ læring 
– den åbne skole i praksis
Med en markant støtte fra A.P. Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til 
Laboratorium for kreativ læring blev det muligt at 

udvikle nye Åben Skole-forløb i partnerskaber med 
skoler i de fem omkringliggende kommuner; Brøndby, 
Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj og Greve. I efteråret 
blev der afviklet 14 Åben Skole-forløb, hvor eleverne 
kom tre-fem gange på ARKEN og afslutningsvist præ-
senterede deres arbejde samt museets udstillinger 
for deres forældre.

Børnehaver
I samarbejde med Ishøj Kommune og de lokale bør-
nehaver blev der udviklet forløb til de store børne-
havebørn i ARKENs samling. Forløbene er en del af 
Ishøj Kommunes kulturpakker.

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen blev et nyt 
børnehaveprojekt realiseret – et partnerskabsprojekt 
med Ishøj Kommune, Ishøj Bibliotek og daginstitutio-
ner i Ishøj. Forløbene tog udgangspunkt i samlingen 
og foregik både på ARKEN, på Ishøj Bibliotek og i dag-
institutionerne.

Ungdomsuddannelser
Kunstdreven innovation
I partnerskab med Teknologisk Institut og Erhvervsret-
tede gymnasier i Køge og Ishøj undersøgte ARKEN po-
tentialer ved at arbejde med innovative læreprocesser 
på museet. Projektet om kunstdreven innovation blev 
afsluttet med en publikation, der beskrev disse poten-
tialer. Projektet var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Brugerinddragelse
En gymnasieklasse fra Københavns åbne Gymnasium 
deltog i brugerworkshops og bidrog til udviklingen af 
undervisningsforløb i Gerda Wegener-udstillingen.

Lærere og pædagoger
Kurser
Igen i 2016 afholdt museet en række velbesøgte læ-
rerkurser i forbindelse med særudstillingerne. Som 
noget nyt og som en integreret del af Laboratorium 
for kreativ læring afholdtes også lærerworkshops, der 
åbnede mulighed for at etablere tættere partnerska-
ber og udvikle undervisning sammen. Udover de fa-

FORMIDLING OG UNDERVISNING

FORMIDLING OG UNDERVISNING
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

ste lærerkurser, der knyttede sig til særudstillingerne, 
bidrog ARKEN i partnerskab med CFU (Center for un-
dervisningsmidler) til kompetenceudvikling inden for 
billedkunst og danskundervisning.

Seminar
Museet var i februar vært for et større seminar om 
kunstpædagogik og samtidskunst – EDGE. Seminaret 
blev udviklet i samarbejde med CAVIC – et nordisk 
forskersamarbejde med fokus på samtidskunst og 
kunstpædagogik.

Familier
Hver søndag havde ARKENs gæster mulighed for at 
deltage i Familiesøndag – et åbent værksted, der for-
midlede udstillinger til børn og deres voksne gennem 
praktisk-kreative øvelser. Familiesøndagene tog afsæt 
i særudstillingerne.

ARKEN Outdoor
I kobling til Kunst i sollys varetog ARKENs ”huskunst-
ner” Hartmut Stockter en række Familiesøndage, hvor 
børn og deres voksne udviklede undersøgelsesinstru-
menter. Som del af udstillingen blev desuden udviklet 
en kunstjagt for børn, der åbnede for nye tilgange og 
blikke på værkerne.

Ferieworkshops
I efterårsferie, vinterferie og sommerferie havde børn 
og deres voksne mulighed for at arbejde med udstil-
linger i kortere workshops og i ugeforløb.

Outreach
ARKEN var også en del af Ishøjs kulturtilbud under 
Vestegnens Kulturuge, Kulturbrofestival, EID og Gol-
den Days med workshops i kulturhuse og boligfor-
eninger. ARKEN indgik desuden i et nyt udviklingspro-
jekt vedr. forældres rolle i børns skolegang initieret af 
Vibeholmskolen.

Voksne
Omvisninger
ARKEN afholdt både private og offentlige omvisninger 
i alle museets udstillinger. Hver søndag og onsdag va-
retog omvisere gratis offentlige omvisninger i særud-
stillingerne.

Kunstskole for voksne
Flere eftermiddage om ugen fyldte voksne ARKENs 
værksted KREATIV. Sammen med en af museets un-
dervisere arbejdede de både praktisk og teoretisk 
med udvalgte værker, temaer og teknikker. ARKEN til-
bød desuden kunstskole for voksne i vinterferie, som-
merferie og efterårsferie.

Personalekurser
Igen i 2016 udviklede ARKEN personaleworkshops til 
arbejdspladser, der ønskede at styrke den kreative 
udvikling hos medarbejderne. I 2016 gennemførte 
ARKEN ni personaleworkshops.

Antony Gormley, Another Time V, 2007. Del af Kunst i sollys
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Øverst fra venstre: Hartmut Stockters Ødrivernes selvbyggede forskningsstation i forbindelse med Øen i søen og sommerbilled-
skole. Næstøverst fra venstre: Laboratorium for kreativ læring og kunstskole for voksne. Næstnederst fra venstre: Laboratorium for 
kreativ læring og Familiesøndag. Nederst fra venstre: Sanddag på Ishøj strand og sommerbilledskole



KOMMUNIKATION

Det overordnede mål for ARKENs kommunikations-
arbejde er at sikre størst mulig synlighed gennem pr 
og markedsføring.

PR og marketing
I 2016 var presse- og marketingindsatsen koncentre-
ret om museets fire store særudstillinger samt åbning 
af Kunstens Ø og indvielse af Elmgreen & Dragsets 
rytterstatue.

• Omtale i danske og svenske medier målt i annonce-
kroner: 47.508 mio. kr. Det højeste i ARKENs historie

• Antal omtaler: 1.394 – ligeledes det højeste i AR-
KENs historie

• Dertil kommer international mediedækning samt 
omtaler på sociale medier

• To store outdoor-kampagner bestående af en kom-
bination af kulturbannere, europlakater og de nye, 
gigantiske railboards, der er opstillet på alle statio-
ner i HT-området

• Fortsat intensiveret markedsføring over for turister
• Som supplement til pressemøderne for den kunst-

faglige presse afholdtes preview specifikt for blogge-
re, mode-, bolig- og livsstilsjournalister, stylister m.fl.

Sociale/digitale medier
• Fortsat fokus på filmproduktion målrettet udvalg-

te digitale platforme (hjemmeside, Facebook og 
Instagram). I 2016 produceredes film om Niki de 
Saint Phalle, Martin Bigum, Elmgreen & Dragsets 
rytterstatue Powerless Structures, Fig. 101, samt en 
dronefilm om Kunstens Ø

• Fortsat fokus på social media-kampagner, både før 
og under en aktuel udstilling, eksempelvis i forbin-
delse med Martin Bigum

• Samlet trafik på arken.dk var 1,2 mio. brugere. En 
stigning på 29 pct. i forhold til 2015 og en stigning i 
antallet af brugere på 36 pct.

• 42 pct. af brugerne tilgår arken.dk fra desktop, 35 
pct. fra mobil og 23 pct. fra tablet

• Museet lancerede en profil på Instagram i januar 
2016 og fik i løbet af året 14.100 følgere

• 3.400 opslag med museets officielle hashtag 
#arkenmuseum på Instagram

• 34.500 følgere på Facebook ved udgangen af 2016 
– en stigning på 24 pct. i forhold til 2015

• Adskillige Facebook-konkurrencer, altid med enorm 
interesse til følge

• 5.780 modtagere af ARKENs generelle nyhedsbrev
• Stadig stor interesse for onlineuddrag af ARKENs 

publikationer på ISSUU. I 2016 blev katalogerne om 
Niki de Saint Phalle, Kunst i sollys og Martin Bigum 
tilføjet og i gennemsnit læst 2.639 gange

KOMMUNIKATION

Tv.: Film om Bigum-udstillingen produceret til museets Face-
bookside. Th.: Blogger-preview på udstillingen Niki de Saint Phalle
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KLUB ARKEN oplevede i hele 2016 en konstant stigning 
i antallet af medlemmer og har nu det højeste antal 
medlemskaber nogensinde. Arrangementerne er fort-
sat populære, og de tre årlige KLUB ARKEN Magasiner 
og det månedlige nyhedsbrev bliver vel modtaget. 

KLUB ARKEN i tal
• Pr. 31. december 2016 var klubben oppe på 6.828 

medlemskaber, hvoraf 2.630 er par-medlemmer, 
og 1.440 er 1+1 medlemmer. Sidstnævnte medlems-
gruppe steg med 62 pct. i 2016 

• Klubben har 9.713 medlemmer fordelt på medlems-
grupperne: enkelt, par, 1+1, firmaer og kunstforeninger

• Gentegningsprocenten er 82,14 og dermed højere 
end i 2015

• KLUB ARKENs månedlige nyhedsbrev har 7.755 
modtagere. En stigning på 22,7 pct.

• I alt deltog 1.771 personer i KLUB ARKENs arrange-
menter. En stigning på 35,7 pct.

Særlige arrangementer
• Besøg i tekstiludstillingen #isthistekstile
• Bobler og franske fristelser
• Sankt Annæ Pigekor
• Atelierbesøg hos Sophia Kalkau
• Middag i 70’ernes tegn (jf. Martin Bigum-udstillingen)
• Kunsthistorien på 90 minutter med Peter Kær og 

Bente Scavenius

Rejser og udflugter
• Kunsttur til Vejle og Trapholt
• Kunstrejse til Rom og Toscana
• Kunsttur til Brandts og Faaborg Kunstmuseum x 2
• Holbæk Images 2016 og Andelslandsbyen Nyvang

Foredrag
• Tre foredrag ved museets medarbejdere om sær-

udstillingerne 
• To foredrag ved Martin Bigum  
• Velkommen i KLUB ARKEN forår og efterår

ARKENS STØTTEFORENING
ARKENs støtteforening havde i 2016 107 bidragsydere.

KLUB ARKEN

KLUB ARKEN

Øverst til nederst: Rejse til Tarotparken i Toscana, udflugt til Hol-
bæk Images 2016 og bogsignering ved Martin Bigum



22

ERHVERVSKLUB

ERHVERVSKLUB ARKEN havde 29 medlemmer ved ud-
gangen af 2016.

I 2016 afholdt ARKEN en række velbesøgte arrange-
menter for museets erhvervsklubmedlemmer. Tre af 
arrangementerne tog afsæt i museets udstillingspro-
gram. Temaet for årets netværksarrangement var suc-
ceshistorien om lakridsfirmaet Lakrids by Johan Bülow 
fortalt af salgsdirektør Peter Husted Sylvest. 

ERHVERVSKLUB ARKEN

Øverst: Forfernisering i forbindelse med Abdoulaye Konaté
Nederst: Servering i Asger Jorn Galleriet ved den årlige middag

Erhvervsklubbens årlige middag blev afholdt under 
temaet ’A Night at the Museum’. Gæsterne fik fremvist 
museet og dets mange muligheder for at huse en bred 
vifte af arrangementer. Middagen blev serveret i for-
skellige rum på museet og blev garneret med levende 
musikalske intermezzoer.

Øverst: Netværksarrangement med Peter Husted Sylvest, La-
krids by Johan Bülow
Nederst: Forfernisering hvor Martin Bigum selv gav en omvis-
ning i udstillingen
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KOMMERCIELLE AKTIVITETER

KOMMERCIELLE AKTIVITETER

Arrangementer
I 2016 afholdt ARKEN 68 kommercielle arrangementer 
af varierende karakter, fra konferencer og workshops 
til møder, photoshoots, middage og produktpræsen-
tationer.

Events var et fokusområde for arbejdet i Business 
Development. Et nyt team blev sammensat, og fag-
lige ressourcer blev tilført ved ansættelsen af en ny 
fuldtids eventmanager med bred erfaring inden for 
branchen. Afdelingen har primært arbejdet på posi-

tioneringen af ARKEN som et eventsted, udarbejdet 
nyt salgsmateriale, øget ARKENs synlighed på marke-
det og genaktiveret salg. Et særligt salgbart produkt 
hos virksomheder var kunstworkshops anvendt som 
personaleudflugt, kundearrangement eller som team-
building-øvelse.

Koncerter
I 2016 afholdtes to koncerter. Karen Busk gæstede 
museet i maj, og i oktober indtog Povl Dissing og Ben-
ny Andersen en udsolgt koncertsal.

Kunstworkshop for Cook MedicalAnretning af mad til arrangement
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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. Shoppens generelle sortiment bliver løbende fornyet, og den 
mere eksklusive del er blevet opgraderet. 

Museets butiks- og billetområde blev optimeret i 2016, så det både fremstår mere attraktivt og samtidig opfyl-
der de praktiske krav, der er til bedst mulig servicering. Bl.a. blev interiøret opgraderet for at skabe diversitet i 
måden at præsentere varerne på samt skabe et mere dynamisk udtryk. 

Som altid bliver der gjort en stor indsats for at skaffe og producere udstillingsrelaterede varer til særudstil-
lingerne. Dette gjorde sig særligt gældende for Gerda Wegener og Martin Bigum-udstillingerne. Til disse pro-
ducerede ARKEN en omfattende og varieret mængde merchandise, som solgte godt. Fokus i 2017 vil være en 
udvidelse af ARKENs egen merchandise-linje, som ikke relaterer sig til særudstillingerne.

Økonomisk havde museumsshoppen et særligt godt år i 2016. Et stigende antal gæster besøger museet med 
det formål at handle i shoppen, og på den måde bliver ARKEN SHOP en destination i sig selv. 

ARKEN CAFÉ
I 2015 implementerede ARKEN CAFÉ et nyt koncept, som understregede samhørigheden med museets udstil-
lingsprogram. Den linje blev fortsat i 2016, og bl.a. blev menukortet sammensat med Martin Bigum som inspi-
rator. Generelt blev udvalget af frokosttallerkner større og mere varieret, hvilket gav køkkenet mulighed for at 
sammensætte dem i forskellige udgaver med noget for enhver smag, herunder Den lille, Den grønne, Fisken, 
Den store osv. 

Køkkenet har en målsætning om at anvende mest mulig økologi. På nogle områder er kvaliteten dog endnu ikke 
høj nok på de økologiske varer, og kvaliteten vil altid være i højsædet. Forhåbningen er, at ARKEN CAFÉ i løbet 
af de næste to-tre år kan omlægge 75 pct. af indkøbene til økologiske varer. 
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ORGANISATION

ORGANISATION
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FONDE OG SPONSORER

FONDE OG SPONSORER 
Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter i 2016

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

Annie & Otto Johs. Detlefs’ 
Almennyttige Fond

Konsul George Jorck 
og Hustru Emma Jorck’s 

Fond

Furi Appel og Gunnar Niskers 
Fond til Almennyttige Formål

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

ARKEN havde i 2016 et overskud på 332.728 kr. mod et 
budgetteret underskud på -1.941.000 kr. Resultatet er 
meget tilfredsstillende. Det gode resultat er primært 
frembragt via øgede besøgsrelaterede indtægter fra 
entré, shop, café og KLUB ARKEN.

I alt besøgte 305.125 gæster ARKEN i 2016. Der var 
budgetteret med et besøgstal på 255.000 gæster. 
ARKENs samlede besøgstal omfatter betalende og 
ikke-betalende besøgende. Årets besøgstal er særde-
les tilfredsstillende og viser, at ARKENs alsidige udstil-
lingsprogram henvendte sig til den brede befolkning.

ARKENs samlede indtægter udgjorde i alt ca. 68,6 
mio. kr., og de samlede indtægter var dermed ca. 10 
mio. kr. større end det budgetterede. Merindtægterne 
kommer, som før nævnt, primært fra øgede besøgs-
relaterede indtægter samt større øremærkede til-
skud til bl.a. udstillinger, kunstkøb og formidlings- og 
outreachtiltag.

De større indtægter gav ARKEN mulighed for at an-
vende midler til kunstneriske og formidlingsmæssige 
formål. Derudover anvendte museet midler til påtræn-
gende projekter og investeringer i bl.a.:   

• Nye kasseterminaler integreret i nyt ERP-system 
• Ny LED-belysning i gallerierne
• Forarbejder til udvendig maling af ARKEN i 2017
• Nyt låsesystem til garderobeskabe
• Forbedring af arbejdspladser og indemiljø i øvrigt 

(APV-forbedringer)

2016 var det første år, hvor statens omprioriteringsbi-
drag påvirkede ARKENs statstilskud. Omprioriterings-
bidraget er en generel besparelse i statens tilskud til 
statsanerkendte museer på 2 pct. om året i 4 år i årene 
2016-19. For ARKEN betyder denne ændring i finans-
loven årligt en reduktion i statstilskuddet på ca. 0,6 
mio. kr. Når reduktionen er fuldt gennemført i 2019, 
vil ARKENs statstilskud være reduceret årligt med ca. 
2,5 mio. kr.  

ARKEN arbejder aktivt for, at reduktionen i statstil-
skuddet får mindst mulig negativ effekt i forhold til 
museets fremtidige aktiviteter. ARKEN valgte ultimo 
2015 en tostrenget strategi. 1) Dels gennemførelsen af 
en reduktion i medarbejderstaben og ved en fortsat 
fokusering på optimering af museets samlede om-
kostningsniveau, herunder til stadighed at sikre sig de 
mest optimale indkøbspriser. 2) Dels en satsning på 
øget egenindtægt fra entré, medlemskontingenter, 
tilskud, sponsorater, erhvervssamarbejder, kommer-
cielle arrangementer, butiks- og cafésalg mv.     

Strategien med at øge de fremtidige egenindtægter 
er bl.a. effektueret ved, at der er oprettet en ny afde-
ling, Business Development, hvis opgave det er selv-
stændigt at øge indtægterne, men også at indarbejde 
og integrere en øget kommerciel kultur og fokusering 
i ARKENs øvrige afdelinger som en naturlig del af det 
daglige virke. 

ARKEN vil også i årene fremover forfølge den valgte to-
strengede strategi, samtidig med at museet fortsat skal 
udvikles kunstnerisk, formidlings- og servicemæssigt 
til glæde for samfundet og museets mange gæster. 
 
ARKENs egenkapital før urealiserede værdiregulerin-
ger udgjorde pr. 31. december 2016 i alt 8.976.664 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 10.072.128 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 oven-
nævnte 10.072.128 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 2016.

ØKONOMI
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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 overdra-
get 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 2016 har en bog-
ført værdi på ca. 21,3 mio. kr. efter afskrivninger. Den 
offentlige ejendomsvurdering af ARKENs ejendom 
udgør pr. 1. oktober 2016 i alt 238 mio. kr. ARKEN har 
således en betydelig skjult reserve, som det af regn-
skabstekniske årsager og i henhold til ARKENs regn-
skabspraksis ikke er muligt at afspejle i årsrapporten.

ØKONOMI
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NØGLETAL

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2016
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende to figurer:

Finansloven, driftstilskud 
45% 

31,3 mio. 

Ishøj Kommune, 
driftstilskud 

1% 
0,5 mio. 

Andre projekttilskud 
8%  

5,2 mio.  

Entré- og medlemsindtægter 
22%  

15,2 mio.  

Kommercielle indtægter 
23% 

15,5 mio. 

Andre driftsindtægter 
1% 

0,9 mio. 

Hvorfra fik ARKEN midlerne på ialt 68,6 mio. kr.   

Udstilling, samling og formidling 
27% 

18,5 mio. 

Kultur og Børn 
5% 

3,7 mio. 

Marketing, PR og 
KLUB ARKEN 

10% 
6,6 mio. Ejendom 

17% 
11,6 mio. 

Kommercielle omkostninger
 

21%  
14,5 mio. 

Administration
 

15% 
10,3 mio. 

Overført overskud 
0% 

0,3 mio. 

Renter 
2% 

1,4 mio. 

Afskrivninger 
3%  

1,7 mio. 

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på ialt 68,6 mio. kr. 
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NØGLETAL

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2012-2016
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 2016 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 23. marts 2017

LEDELSESPÅTEGNING



32

REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for ARKEN Museum for Moderne Kunst

Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 
2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i rigsrevisorloven § 3 samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om 
museer m.v. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Årsregnskabet indeholder budgettal for regnskabsåret for så vidt angår resultatopgørelsen og noterne hertil. 
Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere mu-
seet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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REVISIONSPÅTEGNING

Danmark, samt god offentlig revisionsskik jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om 
museer m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendt-
gørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af museets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at museet 
ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

• Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
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bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 
af 25. april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; 
og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af museet, der er 
omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vo-
res ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-
kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sik-
kerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af museet, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-
ger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 23. marts 2017

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

REVISIONSPÅTEGNING
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REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens 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 regnskabs-
praksis 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 fak-
tisk 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 be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

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

Afledte finansielle instrumenter måles ved første ind-
regning 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 instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv 
eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-
opgørelsen sammen med ændringer i værdien af det 
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne 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 regn-
skabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 
betingelserne for behandling som sikringsinstrumen-
ter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resul-
tatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen
Indtægter 
Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn her-
om, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den 
periode, de vedrører. 

KLUB ARKEN-medlemskontingenter for 1-års med-
lemskaber indtægtsføres, i takt med at de modtages. 

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

Udstillings- og arrangementsomkostninger
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængel-
se af regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til 
nedtagningsomkostninger.

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

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkost-
ninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prioritets-
gæld m.v. 

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostnin-
ger vedr. fremstilling af aktiver indregnes ikke i kost-
prisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen 
på tidspunktet for deres afholdelse.  
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REGNSKABSPRAKSIS

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

Balancen
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fra-
drag af øremærkede tilskud og akkumulerede af- og 
nedskrivninger. 

Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år). In-
ventar 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 udgifts-
ført via nedskrivning til 0 kr. 

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

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpemate-
rialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjem-
tagelsesomkostninger. 

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

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris.

Egenkapital 
Der foretages henlæggelser til særlige formål i hen-
hold til bestyrelsesbeslutninger.  

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkost-
ninger til besluttede og offentliggjorte omstrukture-
ringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afslut-
tede 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 kost-
pris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld 
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-
terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til kostpris. 

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres ef-
ter 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.
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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.

REGNSKABSPRAKSIS
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RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER
Note Regnskab 

2016 i kr.
Budget 

2016 i t.kr.
Regnskab 

2015 i t.kr.

Entré- og salgsindtægter mv. 1  30.455.214  24.255  23.855 

Stats- og kommunalt tilskud 2  31.842.899  31.892  32.137 

Øvrige tilskud 3  5.372.161  1.750  5.537 

Indtægter  67.670.274  57.897  61.529 

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser 5  (2.991.160)  -  (909) 

Udstillings- og arrangementsomkostninger 4,5  (33.437.927)  (29.329)  (31.960) 

Bruttoresultat  31.241.187  28.568  28.660 

Administrationsomkostninger 4,5,6  (27.564.693)  (26.819)  (25.058) 

Salgsomkostninger  (2.858.955)  (2.855)  (2.660) 

Resultat af ordinær drift  817.539  (1.106)  942 

Andre driftsindtægter 7  888.752  472  159 

Resultat før finansielle poster  1.706.291  (634)  1.101 

Finansielle omkostninger  (1.373.563)  (1.307)  (1.360) 

ÅRETS RESULTAT  332.728  (1.941)  (259) 

Årets resultat disponeres således:

Overført overskud af tidligere års resultat  243.936  474 503

Årets resultat  332.728  (1.941) (259)

I alt til fordeling  576.664  (1.467) 244

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse  -  -  - 

Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø  -  -  - 

OVERFØRT OVERSKUD  576.664  474  244 
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BALANCE

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note Regnskab 
2016 i kr.

Regnskab 
2015 i t.kr.

Grunde og bygninger  21.338.980  21.062 

Inventar og driftsmidler  6.889.222  7.809 

Kunstværker  -  - 

Materielle anlægsaktiver i alt  28.228.202  28.871 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 8  28.228.202  28.871 

Varebeholdninger  1.205.568  1.437 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  349.016  370 

Andre tilgodehavender 9  3.067.407  4.514 

Periodeafgrænsningsposter 10  1.631.077  1.635 

Tilgodehavender i alt  5.047.500  6.519 

Likvide beholdninger  11.161.727  8.488 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  17.414.795  16.444 

AKTIVER I ALT  45.642.997  45.315 
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BALANCE

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER Note Regnskab 
2016 i kr. 

Regnskab 
2015 i t.kr. 

EGENKAPITAL

Indskudskapital  300.000  300 

Reserve for driftskapital  3.000.000  3.000 

Overført over-/underskud  576.664  244 

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  8.976.664  8.644 

Reserve for værdiregulering af sikringsinstru-
menter

 (10.072.128)  (9.137) 

EGENKAPITAL I ALT  (1.095.464)  (493) 

Hensatte forpligtelser 11  2.827.289  2.574 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT  2.827.289  2.574 

Prioritetsgæld 12  20.505.251  21.448 

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter  9.630.183  8.754 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  30.135.434  30.202 

Kortfristet del af langfristet gæld 12  941.021  940 

Kortfristet del af dagsværdiregulering af

finansielle instrumenter  441.945  384 

Omkostningskreditorer 13  4.124.186  6.672 

Anden gæld 14  5.032.499  4.691 

Periodeafgrænsningsposter 15  3.236.087  347 

KORTFRISTET GÆLD I ALT  13.775.738  13.032 

GÆLD I ALT  43.911.172  43.235 

PASSIVER I ALT  45.642.997  45.315 

Eventualforpligtelser 
Museet har pr. 31. december 2016 indgået almin-
delige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt 
ca. t.kr. 1.008 frem til 2021 (2015: 936 t.kr.)
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EGENKAPITALOPGØRELSE

EGENKAPITALOPGØRELSE

Indskuds-
kapital i kr.

Reserve for 
driftskapital 

i kr.

Overført 
over-/under-

skud i kr.
Henlæggelse til 
Kunstens Ø i kr.

Henlæggelse 
til ejendoms-

vedligehol-
delse i kr.

Urealiseret 
kursregulering 

af sikrings-
instrument 

i kr. I alt kr.

EGENKAPITAL

Egenkapital 1. januar  300.000  3.000.000  243.936  4.100.000  1.000.000  (9.137.391)  (493.455) 

Dagsværdiregulering af finan-
sielle instrumenter

 
-

 
-

 
- -

 
-

 
(934.737) 

 
(934.737) 

Årets resultat  -  - 332.728  -  -  - 332.728

EGENKAPITAL 31. DECEMBER  300.000  3.000.000  576.664  4.100.000  1.000.000  (10.072.128) (1.095.464) 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

Regnskab 
2016 i kr.

Regnskab 
2015 i t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet  30.455.214  23.855 

Offentlige og private tilskud  37.215.060  37.674 

Udgifter ved museumsaktivitet  (33.437.927)  (31.960) 

Administrations- og salgsudgifter m.v.  (27.837.247)  (25.980) 

Driftsresultatets likviditetsvirkning  6.395.100  3.589 

Ændringer i varebeholdninger  231.696  (181) 

Ændringer i tilgodehavender  (61.386)  (216) 

Ændringer i hensættelser  1.942.684  954 

Ændringer i kreditorer og anden gæld  (1.095.188)  (391) 

Ændringer i periodeafgrænsningsposter  2.893.352  (4.016) 

Driftskapitalens likviditetsvirkning  3.911.158  (3.851) 

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning  10.306.258  (262) 

Køb af kunstværker  (2.991.160)  (909) 

Investering i ejendom  (780.897)  - 

Køb af inventar og driftsmidler  (273.973)  (1.823) 

Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser vedr.

investeringer i anlægsaktiver  (1.270.787)  274 

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning  (5.316.817)  (2.458) 

Optagelse af gæld hos realkreditinstitut  -  - 

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut  (942.043)  (925) 

Renteindbetalinger  -  - 

Renteudbetalinger  (1.373.563)  (1.360) 

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning  (2.315.606)  (2.285) 

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING  2.673.835  (5.005) 

Likvide beholdninger primo  8.487.892  13.492 

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO  11.161.727  8.488 
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NOTER

NOTER

NOTER Regnskab  
2016 i kr.

Budget 
2016 i t.kr.

Regnskab  
2015 i t.kr.

1. Entré- og salgsindtægter mv.

Entré- og arrangementsindtægter  13.530.099  10.867  9.763 

KLUB ARKEN-medlemskontingenter  2.646.410  2.402  2.210 

Omsætning Café  8.753.657  6.850  7.267 

Omsætning Shop  5.525.048  4.136  4.615 

 30.455.214  24.255  23.855 

2. Stats- og kommunalt tilskud

Statstilskud  31.342.899  31.392  31.637 

Tilskud Ishøj Kommune  500.000  500  500 

 31.842.899  31.892  32.137 

3. Øvrige tilskud

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.  5.171.661  1.606  5.378 

Sponsorer og tilskud til andet  200.500  144  159 

 5.372.161  1.750  5.537 

4. Personaleudgifter

Lønninger  29.273.969  28.794  31.007 

Sociale udgifter, pension  3.903.862  3.822  3.981 

Øvrige  832.428  859  837 

 34.010.259  33.475  35.825 

De samlede personaleudgifter indgår i:

Udstillings- og arrangementsomkostninger, med  19.724.578  17.826  19.666 

Administrationsomkostninger, med  14.285.681  15.649  16.159 

 34.010.259  33.475  35.825 

Honorar til bestyrelsen og løn til direktionen udgjorde i 2016 samlet 
kr. 2.348.948 mod budget 2016 på i alt t.kr. 3.552 og mod t.kr. 3.513 i 
2015.

Der var i gennemsnit ansat 71,4 medarbejdere i 2016 mod budget 
2016 på 69,5 og 74,5 i 2015.

De samlede lønomkostninger i 2015 var ekstraordinært påvirket af 
en hensættelse til fratrædelsesløn ifm. opsagte medarbejdere i 2015 
på ca. 1,0 mio. kr.
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NOTER

NOTER Regnskab 
2016 i kr. 

Budget
2016 i t.kr.

Regnskab 
2015 i t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Afskrivninger bygninger 503.771  542  502

Afskrivninger inventar og driftsmidler  1.193.878  1.227  1.077 

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør  2.991.160  -  909 

 4.688.809  1.769  2.488 

De samlede afskrivninger indgår i:

Administrationsomkostninger, med  1.697.650  1.769  1.579 

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser, med  2.991.160  -  909 

 4.688.809  1.769  2.488 

6. Administrationsomkostninger

I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendoms-
omkostninger med kr. 6.376.709 mod budget 2016 på i alt kr. 
6.007.000 og t.kr. 5.259 i 2015

7. Andre driftsindtægter

Momskompensation  916.941  500  228 

Momsregulering vedr. tidligere år  -  -  (59) 

Omkostninger vedr. momskompensation og -regulering  (28.189)  (28)  (10) 

 888.752  472  159 
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NOTER
Grunde og 

bygninger i kr.

Inventar og 
driftsmidler 

i kr.
Kunstværker 

i kr.

8. Anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2016  25.053.767  21.826.157  39.062.818 

Tilgang 1.696.453 273.973 2.991.160

Modtaget tilskud til tilgang  (915.557) - -

Afgang  -  -  - 

Kostpris 01.01.2016 25.834.663 22.100.129 42.053.978

Af- og nedskrivninger 01.01.2016  (3.991.912)  (14.017.029)  (39.062.818) 

Årets afskrivninger  (503.771)  (1.193.878)  (2.991.160) 

Årets tilbageførte afskrivninger på afgang  -  -  - 

Af- og nedskrivninger 01.01.2016  (4.495.684)  (15.210.907)  (42.053.978) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016  21.338.980  6.889.222  - 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015  21.061.854  7.809.128  - 

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør 
kr. 238.000.000 (2015: kr. 238.000.000)

Regnskab  
2016 i kr

Regnskab  
2015 i t.kr.

9. Andre tilgodehavender

Moms og afgifter  46.869  1.619 

Tilgodehavende fondstilskud til anlægsinvesteringer  -  766 

Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.  651.464  509 

Andre tilgodehavender  2.369.074  1.620 

Saldo 31.12.2016  3.067.407  4.514 

10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger  341.443  1.059 

Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger  1.289.634  576 

Saldo 31.12.2016  1.631.077  1.635 
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NOTER Regnskab 2016 
i kr.

Regnskab  2015 
i t.kr.

11. Hensatte forpligtelser 

Saldo pr. 01.01.2016  2.573.613  3.309 

Tilgang  2.394.789  1.696 

Afgang (2.141.113) (2.431)

Saldo 31.12.2016  2.827.289  2.574 

Specifikation af hensatte forpligtelser

Hensættelse til nedtagning af udstillinger  1.187.770  1.017 

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver  1.639.519  1.557 

Saldo 31.12.2016  2.827.289  2.574 

12. Gæld til realkreditinstitutter

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)  941.021  940 

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)  20.505.251  21.448 

Saldo 31.12.2016  21.446.272  22.388 

Efter mere end 5 år forfalder  16.729.857  17.678 

Kontant værdi af prioritetsgæld  21.497.743  22.478 

13. Omkostningskreditorer

Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer  358.395  4.076 

Øvrige driftskreditorer  3.765.791  2.596 

Saldo 31.12.2016  4.124.186  6.672 

14. Anden gæld

Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.  301.091  354 

Feriepengeforpligtelser  4.731.409  4.337 

Saldo 31.12.2016  5.032.499  4.691 

15. Periodeafgrænsningsposter, gæld

Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.  3.011.316  201 

Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år  224.772  146 

Saldo 31.12.2016  3.236.087  347 



47
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Director’s report
The museum turned twenty in 2016, and this anni-
versary will be remembered as the year water filled 
the lagoon around ARKEN. The Art Island was created 
in collaboration with the architecture and planning 
company Møller & Grønborg together with Schul 
Landscape Architects thanks to an extraordinary do-
nation from the A.P. Møller Foundation. The Art Island 
was festively inaugurated on 24 January.

In the wake of this event, ARKEN unveiled its new 
signature sculpture on 20 February. Elmgreen & 
Dragset’s Powerless Structures, Fig. 101 from 2012 was 
donated by Annie & Otto Johs. Detlefs’ Foundations 
OJD, which has generously provided ARKEN with sub-
stantial support over many years.

Exhibitions
ARKEN focused on its new outdoor area, the Art Is-
land, and the summer once again featured the open-
air exhibition Art in Sunshine with various activities 
including this year a single-day festival entitled The Is-
land in the Lake. A number of sculptures from the per-
manent collection were moved outside into ARKEN’s 
surroundings, including the recently acquired Jeppe 
Hein work Cage and Mirror 2011, donated by The Mer-
la Art Foundation.

Indoors the year was defined by two strong women, 
Gerda Wegener and Niki de Saint Phalle. The Danish 
artist and illustrator Gerda Wegener achieved her 
breakthrough, seventy-six years after her death. The 
film The Danish Girl did its share, and it was in every 
way valuable that ARKEN simultaneously showed the 
real artworks and told the real story. The exhibition 
of the feminist rebel Niki de Saint Phalle pushed the 
boundaries of ARKEN’s exhibition design and was se-
lected by the Danish newspaper Berlingske as one of 
Copenhagen’s ten best art exhibitions in 2016.

Generous support from foundations enabled ARKEN 
to acquire a number of significant contemporary art-
works by younger Danish artists, including a striking 
sculptural relief by Peter Linde Busk (gift from the 
Carlsberg Foundation) and a painting by Alexander 

Tovborg (gift from The Merla Art Foundation). ARKEN 
also purchased a larger installation by Astrid Myntekær.

It was a pleasure for the museum to be able to show 
an Abdoulaye Konaté retrospective in the ARKEN 
CONTEMPORARY series. Twelve large textile works 
from the past twenty years were featured in the exhi-
bition, which was organised in collaboration with the 
artist’s gallery BlainSouthern and curator Laetitia Ca-
toir. Through a partial gift from the Carlsberg Founda-
tion, ARKEN succeeded in acquiring the most recent 
work in the exhibition Le papillon noir et rouge 2016.

The year concluded with an extensive Martin Bigum 
retrospective, which, together with the collection dis-
play Kaleidoscope, marked the museum’s 20th anni-
versary. The exhibition was created in close collabora-
tion with the artist and focused on the contemporary 
history from which the museum originated. Examin-
ing Bigum’s artistic activity, the show told the story of 
his life journey shaped by his childhood in Brøndby 
Strand and his encounters with the art and culture 
present in Vestegnen, the western part of Copenha-
gen, during the 1970s.

20th anniversary
Sunday 13 March marked the formal celebration of 
ARKEN’s 20th anniversary. The festivities that day in-
cluded gifts of lithographs to lucky visitors and com-
plimentary coffee, cake and balloons. Throughout the 
year various activities and competitions highlighted 
the jubilee, which culminated in the release of the 
anniversary book ARKEN. The Place and the Art. The 
publication summarises the story of the museum in 
words and pictures, focusing on present-day ARKEN 
and presenting selected works from the collection of 
Danish and international contemporary art from Tal R 
through Grayson Perry.

The anniversary was a welcome occasion to review 
progress and reflect on ARKEN’s origin, development 
and vision for the future. Through its achievements 
over two decades, ARKEN has written itself into 
Danish museum history as one of the most popular 
and successful cultural investments in recent times. 
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ARKEN fulfils a special role among Danish museums: 
created on the basis of a political vision that the coun-
try ought to place a top-class art museum in one of 
its most socially disadvantaged areas. The intention 
behind the museum was to correct a geographical 
disproportion of access to art and culture on Zealand. 
While the area from the centre to the north of Copen-
hagen benefits from quite a number of fantastic art 
museums, ARKEN is the only art museum southwest 
of Copenhagen for the approximately 400,000 peo-
ple who live here. As part of the much-needed region-
al betterment, ARKEN has provided a wide range of 
artistic experiences contributing to greater aware-
ness of Danish and international art, culture, tradition 
and democracy among the citizens of Vestegnen. 
It enriches Danish society when access to culture is 
made available in areas of the country that are eco-
nomically and socially challenged. Furthermore, 
ARKEN has over the past ten years raised DKK 300 
million from private foundations, etc. for art, educa-
tion, construction, and so on, proving it financially 
sustainable. The museum is particularly known for its 
work with children and young people. Everyone ben-
efits when local school children visit the museum and 
participate in the Education Department’s activities 
as part of their schooling, and when cultural institu-
tions are not exclusively found in big cities. ARKEN is a 
regional engine for Vestegnen and functions today as 
an important contributor to the environmental, cul-
tural and social development of the area.

Making it happen 
In 2016 Denmark’s Agency for Culture and Palaces 
approved the decision by ARKEN’s Board of Trustees 
to change its composition to five permanent mem-
bers with the option of appointing one additional 
member. The museum made savings on art, commu-
nication and operation costs corresponding to the 
state-imposed two percent cuts, but worked primarily 
to regain the savings through increased earnings. To 
this end ARKEN naturally focused on its commercial 
enterprises. The recently established Business De-
velopment Department was strengthened with the 
appointment of a new events manager. Based on an 
ambitious and up-to-date strategy focused on proac-
tive marketing, the department targeted five prima-
ry areas to capitalize on the museum’s potential and 

increase earnings: ARKEN BUSINESS CLUB, events, 
sponsorships, workshops and group ticket sales.

Other increased revenue came from record sales of 
internally produced catalogues for the Gerda Wege-
ner exhibition (15,000 copies sold). Moreover, the mu-
seum succeeded in selling six versions of exhibitions 
shown at ARKEN, chiefly ones promoting Danish art-
ists, which travelled on to the United States, the Neth-
erlands, Sweden and Finland.

ARKEN was pleased to observe a positive trend in 
visitor figures. The museum had 305,000 visitors in 
2016 to 259,473 visitors in 2015. The internationally ac-
claimed Gerda Wegener exhibition and the new major 
venture Art in Sunshine, with its popular, participatory 
outdoor sculptures, exceeded all expectations.

ARKEN focused on exhibition-related research as 
well as two externally funded research projects in 
2016: Participation: Dogma and Field of Potentials 
and Entrances to the Anthropocene.

Education
The core aim of ARKEN Education’s work was to aesthet-
ically, intellectually and emotionally challenge children, 
young people and adults in their encounters with art.

ARKEN received a DKK million grant from the A.P. 
Møller Foundation enabling the museum to strength-
en creative learning for local children and young 
people, and contributing to the development of the 
artistic and creative potential in the national Open 
School programmes. This was accomplished through 
partnerships with schools and local government ad-
ministrations in neighbouring municipalities.

ARKEN also developed new formats for its public learn-
ing programmes including art schools and workshops 
engaging more families and adults. The innovative 
activities around Art in Sunshine featured art walks, 
talks and educational material providing new perspec-
tives on the artworks. An art hunt was organised for 
the younger guests on the Art Island, and they were 
invited to participate in “artist-in-residence” Hartmut 
Stockter’s art practice The Islanders’ Self-Constructed 
Research Station.
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Communications
This year’s press coverage was the most extensive in 
ARKEN’s history, enhanced by major events like the 
inauguration of the Art Island, the unveiling of Elm-
green & Dragset’s Powerless Structures, Fig. 101 and 
the opening of special exhibitions. However, the press 
conference for the Hollywood film The Danish Girl at-
tracted the most worldwide attention, taking place in 
the Gerda Wegener exhibition with the participation 
of Tom Hooper, Eddie Redmayne and Alicia Vikander, 
who won an Oscar for her portrayal of Gerda Wegener.

Along with traditional marketing, the major exhibi-
tions were accompanied by large outdoor advertising 
campaigns; and the increased production of small 
exhibition-related films has captivated ARKEN’s social 
media audiences.

The members club, KLUB ARKEN, had a marvellous 
year with many large and well-received events and a 
significant increase in memberships. 

Looking forward to 2017
ARKEN anticipates an exhibition programme of high 
international standard and strong Danish contribu-
tions in 2017. The year begins with Gosh! Is it alive? 
- an exhibition of hyperrealistic sculpture from the 
1950s until today, showing works by a total of thir-
ty-one international artists. The exhibition includes 
Ron Mueck’s five-meter-long giant baby, A Girl. The 
true-to-life human replicas are presented in atmo-
spheric lighting, and the exhibition concept raises 
highly topical issues by drawing on science fiction 
film and scientific research in robot technology, artifi-
cial intelligence and genetic engineering.

Forging links between the collection and the special 
exhibitions is a priority for ARKEN. Based on the above 
mentioned exhibition, a new display of the museum’s 
collection is presented under the title Apropos Gosh! 
with sculptures depicting the human body in vastly 
different materials and modes of expression.

Shortly afterwards the collection display Light in Dark-
ness opens, presenting a number of ARKEN’s sculp-
tures which use artificial light as an integral part of the 
medium. The exhibition also features the immersive 
light installation, Intersections 2016, created by the 
design collective Yoke and on loan to ARKEN.

ARKEN celebrates light and art again this summer 
with the third year of Art in Sunshine, when sculpture, 
installation and performance art populate the Art Is-
land with the Anthropocene in focus.

ARKEN is working towards the long-term goal of cre-
ating a sculpture park on and around the Art Island. 
Realdania and Ishøj Municipality have joined forces to 
plan an art route which, among other locations, will 
run from Ishøj Station to the museum. ARKEN expects 
a unique and inspiring path to the museum to devel-
op over time, becoming an attraction for local citizens 
and national and international visitors to enjoy.

The museum opens a major exhibition of Michael 
Kvium’s work in September. The artist is creating new 
paintings, sculptures, films and installations for this 
powerful and thought-provoking total experience en-
titled Circus Europa.

One month later the exhibition project My Music, 
generously supported by the Bikuben Foundation, 
is going to explore the interface between video art 
and contemporary music videos. Young people from 
the local community are participating in the develop-
ment of ideas in this co-creation project, leading to 
additional innovative partnerships.

Finally, 2017 will be the year that the museum produc-
es artist and exhibition films in collaboration with Lou-
isiana Channel for ARKEN’s digital platforms.

The museum will continue its close cooperation with 
local schools and vocational training institutions. And 
ARKEN will strengthen the reach of the long-term pro-
grammes and ARKEN’s role in Vestegnen by encour-
aging all participating children and young people to 
invite parents to the museum with a free ticket. Made 
possible through significant support from Rødovre 
Centre, ARKEN is also able to offer special family 
workshops every Sunday for children and their adults 
beginning 1 January.  

In 2017 ARKEN will continue to develop its commercial 
activities directed towards companies and individuals. 
This will be accomplished by focusing on sales and 
increased visibility within the meetings and events in-
dustry. In addition, the development of new concepts 
for corporate sponsorship will be given priority.
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