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VISION OG MISSION

VISION
Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på
den besøgendes virkelighed, 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 internationale kunst.
Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og
universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt
over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af
tilværelsen, som findes i kunsten.
Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten,
der er med til at stimulere den enkelte borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig til
alle dele af samfundet.

FORMÅL OG
ANSVARSOMRÅDE
ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal
gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning
og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Museet skal udbrede
kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst.
ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle
aldersgrupper og lægger vægt på formidling over for
børn og unge. ARKEN indgår i et positivt og gensidigt
samarbejde med andre kunstmuseer lokalt såvel som
internationalt.
ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye
værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning.
Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af
resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling.

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

Marie Kølbæk Iversen, Nine Bats, 2016.
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Nanna Debois Buhl, intervals and forms of stones of stars
(Cranefly wing), 2017.

Michael Kvium, Illusion, 2016. Erhvervet med støtte fra BeckettFonden og Slots- og Kulturstyrelsen.
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Nanna Debois Buhl, intervals and forms of stones of stars (20-4-2017, 22.01, 55° 36’ 18.99’’ N 12° 23’ 9.8736’’ E), 2017.
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LEDELSESBERETNING
ARKEN var i 2017 præget af en række sanse-appellerende udstillinger, som gik i dialog med aktuelle samfundsspørgsmål. Udstillingen Gys! Er den levende?
indledte året med at sætte fokus på vores posthumane
tidsalder, hvor robotter, kunstig intelligens og genmanipulation er nogle af fremtidens helt store muligheder og udfordringer. Udstillingen var muliggjort med
støtte fra Augustinus Fonden.
Sommerens udstilling Natur/Retur handlede om et andet af vor tids vigtigste emner: Naturen – og det faktum, at vi lever i en tid, hvor der ikke længere er meget
uberørt natur tilbage. Mennesket har sat og sætter sit
aftryk over alt. Vi har stort set gennem-trawlet al tilgængelig havbund, 90 pct. af al biomasse på jorden er
husdyr og mennesker, og vi flytter mere jord rundt på
kloden gennem minegravninger og olieboringer, end
naturen gør gennem fx jordskælv. I det, som nogle har
foreslået, at vi kalder ”den antropocæne epoke”, oplever vi, at det vi traditionelt forstår som natur, er på vej
væk, samtidig med at naturen vender tilbage på måder, vi ikke rigtig har kontrol over. Gennem et længerevarende forskningssamarbejde med gæsteprofessor
Nils Bubandt (støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg), udvikling af stedsspecifikke værker af Nanna
Debois Buhl og Tue Greenfort samt interne seminarer
og workshops satte ARKEN fokus på den antropocæne epoke som en ny indgang til at forstå os selv som
mennesker i dag. Natur/Retur var støttet af BeckettFonden. Nanna Debois Buhl og Tue Greenforts værker
blev efterfølgende indlemmet i ARKENs samling.
Efterårets store udstillingssatsning tog fat i et af tidens
mest brændende politiske spørgsmål: Europa i dag.
Den danske billedkunstner Michael Kvium skabte en
tankevækkende og sanselig totalinstallation, som bestod af helt nye malerier, film, installationer og skulpturer, der alle kredsede om immigration, klimaforandringer og ’fake news’. Med bidende ironi og rå humor
foldede Kvium under overskriften Cirkus Europa vor
tids begivenheder ud på et bagtæppe af cirkusstriber.
Udstillingen var støttet af Gangstedfonden, Konsul
George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samt Furi

Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål. Pressen beskrev Cirkus Europa som Kviums hidtil
største kraftpræstation. Den blev af Berlingske kåret
som en af årets ti bedste kunstudstillinger – og Kvium
blev en central stemme i den aktuelle debat om Europa. I forlængelse heraf talte kunstneren bl.a. ved to
udsolgte debatarrangementer med hhv. den franske
ambassadør François Zimeray og forfatter Carsten
Jensen. Udstillingen vises i foråret 2018 på Kunsthal
Rotterdam.
Endelig bød året på en nyudvikling af udstillingsmediet under overskriften My Music. I denne udstilling,
som var muliggjort af Bikubenfonden, gik kunsten i
dialog med mainstreamkulturens popmusik. Gennem
inddragelse af unge fra Ishøj var udstillingen samtidig et bud på, hvordan museet kan udvikle sin udstillingspraksis, således at brugerdeltagelse bliver del af
ARKENs arbejdsmetode. Udstillingens afsæt var, at vi
står i en audiovisuel kultur i eksplosiv udvikling. I dag
udfolder krydsfeltet mellem popmusik og billedkunst
sig med en særlig kraft og kreativitet, og udstillingen,
der løber frem til slutningen af marts 2018, viste publikum, med hvilken effekt kunsten møder musikken –
og omvendt. ARKEN lægger stor vægt på, at museets
aktiviteter også udfolder sig uden for museets tykke
mure og takket være et nyt og frugtbart samarbejde
med Rødovre Centrum, som er Danmarks ældste og
største butikscenter, blev udstillingen ikke blot vist på
ARKEN, men også formidlet med en udstillingssatellit
i Rødovre Centrum. Her fik udstillingen i løbet af seks
uger synlighed over for 1 mio. gæster.
Museets øvrige virke
En væsentlig indsats fra museets side er fortsat at tilbyde undervisning og kunstformidling til gavn for borgere, særligt i lokalområdet, men også i resten af landet og de mange udenlandske gæster, som besøger
museet. Et særligt fokus ligger på børn og unge, udsatte grupper, partnerskaber med foreningsdanmark
samt dag- og uddannelsesinstitutioner som børnehaver, produktionsskoler, erhvervsuddannelser mv.
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Årets store erhvervelse til samlingen var kunstneren
Candice Breitz’ videoinstallation Love Story fra 2016.
Love Story blev erhvervet til ARKENs samling med
støtte fra Ny Carlsbergfondet. Desuden erhvervede
museet bl.a. hovedværket Illusion af Michael Kvium
med støtte fra Beckett-Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen samt værket You and I, wandering on the
snake’s tail af Thilo Frank.
I samarbejde med Realdania og Ishøj Kommune fortsatte udformningen af kunststien, ARKEN WALK, der
skal løbe fra Ishøj Station til ARKEN. Projektets konkurrenceprogram blev defineret og udsendt, og arbejdet
med dette projekt fortsætter i 2018 og 2019.

My Music og de utraditionelle samarbejder med hhv.
Ishøj Ungdomsskole og Rødovre Centrum gav genlyd
i medierne, som bragte features om nye, alternative
måder at skabe interesse for kunsten på. Samlet set
nåede omfanget af presseomtale i de klassiske medier ikke helt op på rekordåret i 2016, men på de sociale medier opnåede udstillingerne en meget stor
synlighed. Især Ugo Rondinones vocabulary of solitude, som åbnede i slutningen af året, appellerede i
den grad til Instagrampublikummet.
Antallet af KLUB ARKEN-medlemskaber lå helt stabilt på knap 7.000, og de mange arrangementer og
kunstrejser var meget efterspurgte. I 2017 gik turen
bl.a til Rotterdam og dokumenta i Kassel.

Slots- og Kulturstyrelsen udførte deres 10-årlige kvalitetsvurdering af ARKEN og konkluderede, at museet
har leveret tilfredsstillende resultater. Desuden tog
museet løbende del i den kulturpolitiske debat omkring museumstilskud og holdt en lang række møder
med diverse Folketingspolitikere. Museet deltog også
i debatten om, hvorledes man skal nydefinere begrebet besøgstal.
I 2017 blev museet malet udvendigt.
ARKEN havde i 2017 347.000 besøgende mod
305.000 besøgende i 2016. Årsagen til det gode besøgstal var bl.a. stor interesse for udstillingerne Gys!
Er den levende?, Michael Kvium – Cirkus Europa samt
udendørssatsningen Natur/Retur. ARKEN kunne med
glæde konstatere en stigning i antallet af kommercielle arrangementer, samtidig med at der i hele perioden
var et øget fokus på rentabilitet og kvalitet.
Årets presseomtale var primært centreret omkring
de tre store særudstillinger, Gys! Er den levende?, Michael Kvium – Cirkus Europa og My Music. Udpakningen af Ron Muecks 5 meter lange kæmpebaby blev
foreviget på flere tv-kanaler og skabte stor opmærksomhed. Samme motiv prydede outdoor-kampagner
på S-togsstationer i hele HT-området og skabte massiv omtale på de sociale medier. Også Cirkus Europa
blev både en anmelder-, publikums- og SoMe-succes.

Lars Nørgård, Beehive Cockpit, 2017. Gave fra Ny Carlsbergfondet.
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Besøgende i udstillingerne Gys! Er den levende?, Natur/Retur, My Music og Michael Kvium – Cirkus Europa.
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FORVENTNINGER TIL 2018
Årets udstillingsprogram præsenterer væsentlige
stemmer i samtidskunsten og sætter spot på tre af
kunsthistoriens store mestre. ARKEN har i 2018 fokus
på samlingen, også når det gælder museets udadvendte aktiviteter, hvor to af udstillingerne henter sine
værker i samlingen.
Museets store gennemgående udstillingsoplevelse
i 2018 er en præsentation af den schweiziske samtidskunstner Ugo Rondinone, som – allerede fra
slutningen af december 2017 – har indtaget Kunstaksen med udstillingen vocabulary of solitude. Her
træder man ind i et farvestrålende drømmelandskab
befolket af 45 naturtro menneskeskulpturer i fuldt
klovnekostume afstøbt efter mandlige og kvindelige
modeller. Normalt er klovne glade, energiske og underholdende, men hos Rondinone er de det modsatte
– trætte og passive – fanget i et øjebliks meditativ ro
før eller efter forestillingen.
En rejse ind i skønhedens rum får man mulighed for,
når museet i februar realiserer en omfattende nyfortolkning af den tjekkiskfødte art nouveau-kunstner
Alphonse Mucha. Med sit forførende univers af svungne organiske mønstre og sensuelle kvinder med langt,
løst hår satte Mucha sit helt eget aftryk på Paris i tiden
omkring år 1900. Han skabte banebrydende plakatkunst, smykkedesign og butiksindretning. Udstillingen
undersøger, hvordan art nouveau – med Mucha som
”chefdesigner” for tidens storbybillede og storbyoplevelse – baner vejen for det gennemæstetiserede og
iscenesatte hverdagsliv, som karakteriserer vores samtid. Udstillingen belyser også 1960’erne og 1970’ernes
psykedeliske kunst, der fandt inspiration i Muchas
kunstneriske univers.
Nutidens iscenesættelse af hverdagslivet er både et
tema i den audiovisuelle udstilling My Music, der løber
frem til slutningen af marts 2018 og i den sydafrikanske samtidskunstner Candice Breitz’ store videoinstallation Love Story, som ARKEN viser fra begyndelsen
af marts. I Love Story møder man skuespillerne Alec
Baldwin og Julianne Moore og seks flygtninge i ét af
den seneste Venedig Biennales mest omtalte værker.

Immigranterne deler deres oplevelser af undertrykkelse og krig, overlevelse og kærlighed med os foran et
videokamera. Men hvad rører os mest? Deres autentiske fortællinger eller de samme ord genfortalt af berømte Hollywood-skuespillere?
Til juni kan museets publikum møde en af den danske
kunsthistories enere, J.F. Willumsen, i en stort anlagt
udstilling. Få kunstnere stikker ud som J.F. Willumsen.
Med et radikalt formsprog, en voldsom farvepalet og
en stærk symbolisme vakte hans værker opsigt. I sit
alsidige virke arbejdede Willumsen for at udvikle kunstens kritiske potentiale. ARKENs kommende udstilling favner hele hans eksperimenterende praksis og
præsenterer ny forskning i forbindelserne mellem Willumsen og datidens pop- og visuelle kultur.
Op til højsommeren åbner ARKEN to udstillinger med
samtidskunst. Den ene udstilling, som foregår udendørs, har titlen Kære planet, og her undersøger de to
danske samtidskunstnere Astrid Myntekær og Amalie
Smith gennem nye stedsspecifikke værker aktuelle
spørgsmål om klima og eksistens. Den anden udstilling Starry Nights er en særpræsentation af samtidskunstværker fra museets samling under temaerne natur og spiritualitet.
Starry Nights danner en kontemporær ramme for
årets sidste udstilling, som bliver en stor præsentation af kunstneren Vincent van Gogh. Det er mere end
50 år siden, at man i Danmark har kunnet opleve en
stor udstilling af van Goghs malerier og tegninger.
Gennem 39 værker viser udstillingen, hvordan hans
skildringer af skønne landskaber og hårdtarbejdende
bønder skulle udfolde det guddommelige i naturen –
midt i en brydningstid, hvor troen var under pres fra
moderne filosofi og videnskab.
2018 er også året, hvor museet sender Michael Kviums
Cirkus Europa-udstilling videre til Kunsthal Rotterdam
i Holland. Museet fortsætter sit arbejde i det nære lokalområde med udformningen af ARKEN WALK (sammen med Ishøj Kommune og Realdania) og udviklingen af skulpturparken på og omkring Kunstens Ø.
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På undervisnings- og formidlingsområdet fortsætter
museet sine tætte partnerskaber med egnens skoler
og uddannelser, ikke mindst gennem Kreativt Laboratorium, som bidrager til at implementere Folkeskolereformens Åben Skole på skolerne. ARKEN Undervisning
er desuden i gang med at nytænke hele det digitale
område med henblik på øget anvendelse af digitale
redskaber i formidlings- og undervisningssammenhænge. Museet vil fortsat samarbejde med Louisiana
omkring produktion af kunstner- og udstillingsfilm til
Louisiana Channel og ARKENs digitale platforme.

Ugo Rondinones vocabulary of solitude.

Arrangementsafdelingen er inde i en positiv udvikling,
som skal styrkes yderligere i 2018. Det vil bl.a. ske gennem et strategisk fokus på større kunder og opbygning af ARKENs brand på eventmarkedet.
Endvidere byder året på en revitalisering af café og
shop, idet inventaret her er præget af mange års slitage. Museet søger hele tiden at forbedre publikumsoplevelsen for de mange gæster.
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Gys! Er den levende?
4. februar – 6. august 2017
Udstillingsåret åbnede med gruppeudstillingen Gys!
Er den levende? Her viste 31 danske og internationale
kunstnere, blandt andre Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Berlinde de Bruyckere og Frank Benson i alt 39
hyperrealistiske menneskeskulpturer. Udstillingen tematiserede eksistentielle overvejelser og tryllebandt
ARKENs mange gæster med livagtige ansigter og
perfekte detaljer i de fascinerende menneskekopier.
• Kunst- og designkollektivet YOKE havde iscenesat
udstillingen med et spektakulært og stemningsfuldt lysdesign samt få effektfulde rekvisitter. Udstillingsdesignet understøttede eller perspektiverede værkernes tematikker og fortællinger.
• Udstillingen blev skabt i samarbejde med det tyske
udstillingsbureau Institut für Kulturaustausch.
• Gys! Er den levende? var del af en rejseudstilling,
der forinden var blevet vist i Bilbao og Monterrey.
Efter ARKEN rejste udstillingen som planlagt af
Institut für Kulturaustausch videre til Canberra og
Rotterdam.
• Der blev afholdt tre foredrag af hhv. Peter Land og
Per Kapper, Christina Wilson samt Henrik Schärfe.
Museets medarbejdere afholdt fire foredrag.
• ARKEN lagde hus til to danseforestillinger af 30 minutters varighed ved Dansk Danseteater. Forestillingerne fandt sted blandt skulpturerne i udstillingen
og var koreograferet til lejligheden af Tim Rushton.
• Hver dag i udstillingsperioden blev den Oscarvindende science fiction-film Ex Machina vist i
ARKENs Filmsal.
• Med inspiration i Gys! Er den levende? håndplukkede ARKEN skulpturer fra museets samling, der
fortolker menneskekroppen i forskellige materialer
og udtryk. Det blev til den lille samlingsudstilling
Apropos Gys.
• Det fuldt illustrerede udstillingskatalog på dansk
og engelsk indeholdt to forskningsbaserede artikler samt en introduktion til alle de deltagende
kunstnere. Kataloget blev redigeret og produceret

•

•

•

•
•

af Institut für Kulturaustausch, og det blev udsolgt.
Udstillingen blev overordentligt godt modtaget i
pressen og blandt anmelderne, der hovedsageligt
kvitterede med fem stjerner.
Kommunikationskampagnen vakte også genklang
internationalt. Et britisk TV-indslag blev vist i det
meste af Europa, Rusland og Asien. ARKEN modtog
derfor henvendelser om visning af udstillingen fra
forskellige institutioner i Rusland, Kina og Holland.
Neutral sponsorerede 200 T-shirts til realisering af
Erwin Wurms brugerinddragende værk I am Erwin
Wurm.
Udstillingen var en publikumsfavorit med et besøgstal på 111.743.
Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden og
Knud Højgaards Fond.

Lys i mørket
11. februar – 3. september 2017
I en særpræsentation af værker fra ARKENs samling
blev der sat fokus på skulptur og installation, der bruger lys som en del af deres udtryk.
• Kunstnerne var Martin Erik Andersen, Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Søren Jensen, Thorbjørn Lausten
og Tim Noble & Sue Webster.
• Udstillingen tog sit indholdsmæssige afsæt i, at ’lys
i mørket’ traditionelt bliver anvendt som et udtryk
for håb eller i en religiøs betydning. Men i dag er
kunstnere oftest optaget af lys som naturvidenskabeligt fænomen, som farver og som forudsætningen for at sanse og strukturere verden gennem
øjet.
• Udstillingen blev set af 115.406 besøgende.
Natur/Retur
3. juni – 17. september 2017
ARKENs udendørs sommerudstilling Natur/Retur (del
af udstillingsserien Kunst i sollys) gik i dialog med den
antropocæne epoke og undersøgte forholdet mellem menneske og natur. Til udstillingen inviterede
ARKEN de to billedkunstnere Nanna Debois Buhl og
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Tue Greenfort til at skabe stedsspecifikke værker med
udgangspunkt i det kunstigt skabte landskab omkring
ARKEN.
• Udstillingen blev udviklet i samarbejde med antropolog og professor Nils Bubandt fra Aarhus Universitet, som var tilknyttet ARKEN som gæsteprofessor
i perioden, støttet af Kulturministeriets Forskningsmidler.
• Nanna Debois Buhl var tilknyttet ARKEN som huskunstner i udstillingsperioden og afholdt i løbet af
sommeren to Familiesøndage samt deltog på sommerens ferieworkshops i uge 26 og 31.
• Ifm. udstillingen blev der afholdt et offentligt foredrag med Nils Bubandt, to kunst- og naturvandringer på Kunstens Ø i samarbejde med naturvejleder
Mads Ellegaard samt et miniseminar med deltagelse
af blandt andre Nils Bubandt og Dehlia Hannah i anledning af Nanna Debois Buhls bog intervals and
forms of stones of stars, som blev til ifm. udstillingen.
• Museets offentlige søndagsomvisninger foregik i
perioden 4. juni – 27. august i Natur/Retur.
• Som del af udstillingen etablerede ARKEN en udstillingssatellit på Ishøj Bibliotek fra 3. juni – 17. september, hvor kunstnernes praksis og den antropocæne
epoke blev foldet ud gennem en udstillingsfilm og
udvalgt litteratur.
• Udstillingen spredte sig også ud til den digitale kunsthal på Vallensbæk Station, hvor ARKEN i samarbejde
med DIAS viste videoværker af Nanna Debois Buhl
og Tue Greenfort fra 3. juni – 6. august.
• Efter udstillingen er de to stedsspecifikke værker af
Nanna Debois Buhl og Tue Greenfort blevet del af
ARKENs samling.
• Natur/Retur blev set af 49.814 besøgende.
• Udstillingen blev støttet af Beckett-Fonden.
Værdivogtere på Vestegnen
28. juni – 31. juli 2017
Ti farvestrålende ”skydancers” i seks meters højde
overraskede ARKENs og Strandparkens gæster i juli
måned. De oppustelige værker var oprindeligt skabt
af kunstneren FOS til Folkemødet på Bornholm som

en påmindelse om den vigtige værdidebat, der er
grundstenen i et demokratisk samfund. Hvert opstillingsberettiget parti blev inviteret af FOS til ikke bare
at ytre sig på hans kunst, men også til at deltage i en
debat om værdierne på Folkemødet.
Værdivogterne stod festlige og flagrende i vinden på
kanten af Kunstens Ø og indbød til både sjov og ballade samt debat og drøftelser om værdier. De dansede og daskede til hinanden som en desorienteret
gruppe uden retning og rygrad. Med humor og glimt
i øjet tager FOS livtag med politikerne i en diskussion
om værdierne i dansk politik. FOS’ spørgsmål blæser
stadig i vinden: Tager politikerne hånd om vores værdier, eller er det blot varm luft, når værdier som frihed,
lighed og fællesskab går igen som de vigtigste?
Michael Kvium – Cirkus Europa
3. september 2017 – 14. januar 2018
Efterårets udstilling Cirkus Europa bød på en gigantisk totalinstallation skabt specifikt til ARKEN af billedkunstner Michael Kvium, der eksperimenterede med
helt nye medier. Med den spektakulære udstilling
sendte kunstneren ARKENs publikum på en sanselig
rejse gennem en både gøglet og dystopisk fortælling,
der sammenflettede emner som klimakrise, krige,
flygtningestrømme, ’fake news’ og underholdningsindustri.
• Cirkus Europa var Michael Kviums hidtil største totalinstallation, der var udarbejdet specifikt til ARKENs
rum som et samlet performativt forløb, der førte
publikum gennem en fortælling på tværs af film,
malerier, skulpturer og installationer.
• Til udstillingen blev skabt et fuldt illustreret udstillingskatalog på dansk og engelsk, der indeholdt en
artikel og en samtale mellem kunstneren og forfatter Carsten Jensen.
• I udstillingsperioden blev Louisiana Channels interviewfilm om Kvium og Cirkus Europa vist hver halve
time i museets Filmsal.
• Udstillingen fik ekstraordinær stor mediedækning
og modtog topkarakterer fra alle anmeldere – fx
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•

•

•

•
•
•

seks stjerner fra Jyllands-Posten og Berlingske. Helt
enestående blev Kvium interviewet i politiske medieprogrammer som Europa på Tværs og Deadline.
I løbet af udstillingen blev der afholdt et udsolgt
foredrag af kunsthistoriker Peter Meyer, et udsolgt
Folkeuniversitetsforløb med fire eksperter og ni
foredrag af museets ansatte.
Under to særarrangementer gik Kvium i samtale med hhv. Carsten Jensen om relationen mellem kunst og politik og den franske ambassadør
François Zimeray om Europa og grænser. Begge
arrangementer blev udsolgt.
Udstillingen blev støttet af Gangstedfonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond og
Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige
Formål.
ARKEN har efterfølgende erhvervet et værk fra udstillingen til museets samling.
Udstillingen blev efterfølgende vist på Kunsthal
Rotterdam i Holland.
Udstillingen blev set af 70.686 besøgende i 2017.

My Music
7. oktober 2017 – 25. marts 2018
Udstillingen dykkede ned i krydsfeltet mellem den
visuelle kunst og popmusikken for at vise eksempler
på de mangfoldige møder, samarbejder og alliancer
mellem samtidskunstens og popmusikkens aktører,
der udfolder sig i disse år og finder vej til os alle gennem digitale massemedier og kommercielle kanaler.

•

•

•

•

•

•
• Udstillingen præsenterede i alt 23 værker af danske
og internationale kunstnere og musikere som Lady
Gaga, Pipilotti Rist, Candice Breitz, Martin Creed,
Katy Perry, Roger Ballen & Die Antwoord, Sia, Ditte
Ejlerskov og Nathalie Djurberg & Hans Berg. Udover
musikvideo viste My Music videokunst, maleri og
installationer af kunstnere, der udforsker og udfordrer popmusik, fankultur og massemedier. Værker,
der trækker på poppens følelsesregistre og udtryk
og rejser spørgsmål om, hvad den betyder for vores forståelse af os selv og hinanden.
• En gruppe elever fra Ishøj Ungdomsskole var co-

•

•
•
•

curators på udstillingen i et meget givende samarbejde, hvor de henover 10 måneder deltog i
udviklingen af udstillingens indhold og formidling
sammen med udstillingens kurator og ARKEN Undervisning.
Et gratis udstillingskatalog på dansk og engelsk i
magasinformat blev produceret med to videnskabelige artikler (den ene fagfællebedømt) og en
udstillingsguide. Kataloget var tilgængeligt i udstillingsrummet og i Rødovre Centrum.
ARKEN indgik i et tæt samarbejde med butikscentret Rødovre Centrum om at kuratere en satellitudstilling med musikvideo og videokunst i centret
fra 30. september til 5. november 2017. Samarbejdet var helt ny museumspraksis og en succes,
der nåede langt ud i medierne og blandt Rødovre
Centrums kunder, hvor mere end en million kunder
havde mulighed for at opleve udstillingen.
ARKEN indgik desuden i et tæt samarbejde med
den digitale kunsthal DIAS på Vallensbæk Station
om en satellitudstilling fra 1. december 2017 til 28.
februar 2018, hvor en række videokunstværker blev
vist døgnet rundt i stationsbygningen inkl. et udlån
fra ARKENs samling.
To foredrag blev afholdt i udstillingsperioden ved
eksterne foredragsholdere samt et offentligt foredrag ved udstillingens kurator.
ARKEN afholder den 28. februar 2018 en audiovisuel koncert med Lhuma i samarbejde med Ishøj
Kulturcafé.
Til ferniseringen blev udstillingen åbnet af den danske rapper L.O.C., og den svenske musiker Hans
Berg spillede en koncert med audiovisuelt design
af kunstner Nathalie Djurberg.
ARKEN indgik i et partnerskab med Sennheiser om
den teknologiske lydoplevelse i udstillingen, der
baserede sig på streaming af lyd til de besøgendes
egne smartphones.
Holmriis.designbrokers sponsorerede udstillingens
møbler.
Udstillingens besøgstal var pr. 31. december 2017
44.549.
Udstillingen blev generøst støttet af Bikubenfonden.
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Ugo Rondinone
16. december 2017 – 30. december 2018
I 2017 fik ARKEN mulighed for at vise soloudstillingen
vocabulary of solitude i Kunstaksen med den schweiziske kunstner Ugo Rondinone, som museet længe
havde arbejdet på at kunne præsentere på ARKEN.
Det er kunstnerens første store soloudstilling i Danmark. Til museets udelte glæde har det vist sig muligt
at vise udstillingen i hele 2018.
• vocabulary of solitude består af seks værker, hvoraf
det ene er en installation bestående af 45 skulpturer.
• Udstillingen er nøje tilrettelagt og iscenesat af
kunstneren, og den fremstår derfor ekstraordinært
farverig og fotogen. Det skyldes i særdeleshed
det foliebaserede værk love invents us, der pryder
loftsvinduerne og ved højlys dag bader Kunstaksen
i alle regnbuens farver.
• Publikum og anmeldere har taget udstillingens
både attraktive og komplekse udtryk til sig. Gæsterne såvel som anmelderne lader sig forføre af
Rondinones berusende og beroligende drømmelandskab af sovende klovne, og langt størstedelen

af gæsterne fotograferer flittigt i udstillingen for at
forevige deres møde med klovnene. Aldrig er der
blevet taget så mange selfies i Kunstaksen som nu.
Når billederne deles på sociale medier som Instagram og Facebook, bliver det til værdifuld reklame
for en god museumsoplevelse. Bl.a. dedikerede
Politiken en hel side kun til Insta-fotos taget i udstillingen.
• Udstillingen er skabt i samarbejde med Ugo Rondinone og Frahm & Frahm. Værkerne er udlånt af
Rondinone, private ejere samt hans gallerister Barbara Gladstone og Eva Presenhuber.
• Der er foreløbig planlagt to foredrag: ét ved museets inspektør, der handler om tilblivelsen af udstillingen og ét ved Stefan Kjerkegaard, der dykker
ned i klovnen som figur og begrebet humor.
• Den private forening Omsorgsklovnene, der underholder demente og handicappede børn og unge,
optrådte i januar 2018 i udstillingen til gæsternes
store overraskelse. Stilfærdige, men levende klovne blandt skulpturerne var et populært, tankevækkende og underholdende initiativ, som blev vel
modtaget af gæsterne.

FOS’ festlige og flagrende værdivogtere på Kunstens Ø.
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Erhvervelser
Candice Breitz
Love Story, 2016
Videoinstallation på syv skærme via
syv harddiske, ed. 4/5
Købt hos Goodman Gallery med
støtte fra Ny Carlsbergfondet
Nanna Debois Buhl
intervals and forms of stones of
stars (Cranefly wing), 2017
Kameraløst fotografi af insekt baseret på William Henry Fox Talbots
mikrografi-teknik, trykt på selvklæbende folie, vægmonteret i stor
skala
Købt af kunstneren
Nanna Debois Buhl
intervals and forms of stones of
stars (Marram grass), 2017
Kameraløst fotografi af plante baseret på William Henry Fox Talbots
fotogram-teknik, trykt på selvklæbende folie, vægmonteret i stor
skala
Købt af kunstneren
Nanna Debois Buhl
intervals and forms of stones of
stars (20-4-2017, 22.01, 55° 36’ 18.99’’
N 12° 23’ 9.8736’’ E), 2017
Kameraløst fotografi af partikler
baseret på August Strindbergs
celestografi-teknik, trykt på selvklæbende folie, vægmonteret i stor
skala
Købt af kunstneren
Cyprien Gaillard
Untitled (Tooth), 2015
Tand fra graveskovl, glasmontre
200 x 30 x 30 cm
Købt hos Sprüth Magers

Marie Kølbæk Iversen
Nine Bats, 2016
Bio-sonisk installation, der transformerer lyd til lys
9 Osram LED profiler i aluskinner,
9 Faust specialudviklede lyd-til-lysstyringer, 9 mikrofoner, 9 OTdimdæmpere, dertil OT75 24V-drivere,
kabler og strømforsyninger
Købt af kunstneren
Michael Kvium
Illusion, 2016
Olie på lærred, 2 dele, 300 x 250
cm og 300 x 70 cm. I alt 300 x 320
cm
Købt hos Galleri Nils Stærk med
støtte fra Beckett-Fonden og Slotsog Kulturstyrelsen
Thilo Frank
You and I, wandering on the snake’s
tail, 2016
D. 10 m, H. 3,5 m
Træ, rustfri stålwire, galvaniseret
stål, aluminium, sensorstyret lyssystem
Købt hos kunstneren
Donationer
Tue Greenfort
Limulus Polyphemus – A Living Fossil, 2017
Armeret beton, 15 dele
Variable mål
Gave fra kunstneren
Lars Nørgård
Poseidon’s Chamber Pot 1, 2015
Terrakotta, H. 40 x D. 55 cm
Gave fra kunstneren
Lars Nørgård
Beehive Cockpit, 2017

Kinesisk blæk, oliekridt og olie på
lærred, 270 x 200 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Lars Nørgård
Teabird, 2016
Kinesisk blæk, oliekridt og olie på
lærred, 200 x 160 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Udlån
Martin Bigum
The Vision, 2016
Olie på lærred med harelim
170 x 170 cm
Udlånt til udstillingen ”Havet”, Himmerlands Kunstmuseum, 3. februar
– 2. maj 2017
Martin Bigum
Self-Portrait (Stamina), 2013
Kul og pastel på papir
100 x 70 cm
Udlånt til udstillingen ”Havet”, Himmerlands Kunstmuseum, 3. februar
– 2. maj 2017
Jukka Korkeila
Abductees, 2002
Alkyd og olie på MDF, 165 x 460 cm
Udlånt til udstillingen ”Pleasure”,
HAM Helsinki Art Museum, 25.
august – 12. november 2017
Tal R
Blokeret dør, 2000
Olie på lærred, 200 x 200 cm
Udlånt til udstillingen ”The Academy of Tal R”, Louisiana Museum
for Moderne Kunst, 20. maj – 10.
september 2017 og Museum Boijmans Van Beuningen, 14. oktober
2017 – 14. januar 2018
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FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING
ARKEN fokuserer på forskning som et særligt strategisk satsningsområde. Forskningen falder inden for
to hovedområder: Den kunsthistoriske forskning, der
relaterer sig til ARKENs samling og særudstillinger, og
den museologiske forskning knyttet til overvejelser
omkring museets rolle i fremtidens kulturhistoriske
landskab.
I 2017 inddrog ARKENs udstillinger vidt forskellige
forskningsområder. I årets første udstilling Gys! Er
den levende? blev spørgsmål om kunstig intelligens
og genmanipulation bragt frem, mens sommerens
udendørsudstilling Natur/Retur gik i dialog med den
antropocæne epoke. Efterårets udstillinger Cirkus
Europa og My Music gik i dybden med henholdsvis
Michael Kviums malerier, skulpturer og installationer
og de æstetiske udvekslinger mellem samtidskunst
og popmusik.

• ARKENs kunstfaglige medarbejdere deltog med i
alt fem oplæg på formidlings- og forskningsrettede
seminarer.
• ARKENs kunstfaglige medarbejdere formidlede
deres forskning gennem offentlige foredrag på museet knyttet til de aktuelle udstillinger.
• ARKENs kunstfaglige medarbejdere fungerede
derudover som sagkyndige i forskellige fonde og
juryer, som fagfællebedømmere, som censorer
på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og
Syddansk Universitet, og deltog i en række faglige
netværk.

ARKENs forskningsaktiviteter i 2017:
• ARKEN havde professor i antropologi fra Aarhus
Universitet Nils Bubandt tilknyttet som gæsteprofessor ifm. udvikling af udstillingen Natur/Retur
(støttet af Kulturministeriets Forskningsmidler).
• ARKENs fagfællebedømte forskningstidsskrift
ARKEN Bulletin udkom i foråret med temanummeret The Art of Taking Part, der behandler deltagelse i kunsten og på museet. Nummeret rummer fire artikelbidrag fra ARKENs kunstfaglige
medarbejdere samt fire eksterne bidrag fra danske
og internationale forskere.
• ARKEN havde fortsat samarbejde med University of
Oxford – Ruskin School of Art om praktikprogram
for kunststuderende.
• Museumsdirektør Christian Gether var fortsat
tilknyttet som adjungeret professor ved Institut
for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet.
• Publikation af tre eksterne og ni interne artikler ved
ARKENs kunstfaglige medarbejdere, heraf fem som
er fagfællebedømt.

Syvende udgave af forskningstidsskriftet ARKEN Bulletin.
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ARKENS KUNSTPRIS
Den 16. marts fejrede ARKEN museets prisfest. ARKENs KUNSTPRIS på 100.000 kr. gik til den danske kunstner FOS.
Han modtog kunstprisen for sine samfundskritiske og kompromisløse undersøgelser af tilværelsen og sin opløsning af
grænsen mellem kunsten og hverdagslivet. Ved samme lejlighed blev ARKENs to rejselegater på 50.000 kr. tildelt Marie
Kølbæk Iversen og Nina Beier.
Priserne er doneret af Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond og blev overrakt for tolvte år i træk.

Fra venstre: Nina Beier, FOS og Marie Kølbæk Iversen.
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FORMIDLING OG UNDERVISNING
Kerneydelsen i ARKENs undervisningsarbejde er at
rammesætte børns, unges og voksnes møde med
kunst på en sådan måde, at alle bliver udfordret æstetisk, intellektuelt, krops- og følelsesmæssigt af kunst.
Museet rækker ud og skaber relevans for en bred
gruppe borgere gennem tætte partnerskaber med
skoler, institutioner, borgergrupper og kommuner.
Museet varetager formelle og uformelle læringssituationer for børn, unge og voksne, og de centrale indsatsområder i 2017 var følgende:
Skoler
400 skoleklasser besøgte ARKEN og deltog i undervisningsforløb med museets undervisere. På ARKEN
lærer elever ikke om kunst, men af kunst – af de tematikker og spørgsmål, som værkerne rejser. Alle undervisningsforløb er bygget op omkring dialogiske
og praktisk-kreative øvelser i gallerierne og i museets
værksted KREATIV. I 2017 satte undervisningsforløbene fokus på følgende overskrifter/udstillinger:
• Menneskekroppen – eksistens, krop, teknologi ifm.
Gys! Er den levende?
• Laboratorium for ø-undersøgelser ifm. Natur/Retur
• Verden set gennem groteskhedens briller ifm.
Michael Kvium – Cirkus Europa
• Lyd, rum og billede ifm. My Music
• Udfordret af samtidskunst! ifm. ARKENs samling
Laboratorium for kreativ læring –
Den Åbne Skole i praksis
En stor og vigtig indsats var fortsættelsen af det treårige projekt Laboratorium for kreativ læring, der er
muliggjort med en markant støtte fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal. Her udvikler ARKEN Undervisning længerevarende Åben Skole-forløb i tætte partnerskaber med
skoler fra fem omkringliggende kommuner: Ishøj,
Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup og Greve. I 2017
blev der afviklet omkring 30 af disse forløb, der hver
især foregik over fem-seks dage på både museum og
skole og med et afsluttende arrangement på museet

med børn og forældre. Projektets formål er at fremme
kvaliteten af Åben Skole-møder mellem kulturinstitutioner og skoler gennem kompetenceudvikling, lærersamarbejder og kreative metoder.
Kickstart
ARKEN har i en årrække udbudt de særlige kickstartforløb til skoler. Et kickstartforløb inkluderer et fælles planlægningsmøde mellem ARKEN Undervisning
og et givent lærerteam og indbefatter derudover tre
workshops over tre dage med klassen. Typisk kickstartes forløbet på skolen, hvorefter klassen kommer på
museet to dage. Kickstart-formatet understøtter hermed Åben Skole.
I 2017 udviklede ARKEN 20 kickstartforløb i tæt partnerskab med lokale skoler og lærere. En del af disse
forløb afsluttedes med et forældrearrangement på
museet.
Ishøj og Ballerup Kommuner støttede gennemførelsen af kickstartforløb med klasser fra alle deres skoler.
Samarbejdet med Ballerup Kommune er nyt og blev
igangsat i august 2017.
Daginstitutioner
I samarbejde med Ishøj Kommune og kommunens
daginstitutioner blev der udviklet forløb til de store
børnehavebørn i ARKENs samling. Forløbene er en
del af Ishøj Kommunes kulturpakke for børn og unge.
Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen blev projektet På små ben i billedrum fortsat realiseret – et partnerskabsprojekt mellem ARKEN og Heerup Museum
samt daginstitutioner og biblioteker i Ishøj og Rødovre Kommuner. Forløbene tog i 2017 udgangspunkt
i billedbøger fra bibliotekerne og udfoldede sig derefter på både museerne og i daginstitutionerne. Partnerskabsprojektet blev afsluttet i 2017 og markeres i
januar 2018 med afholdelse af videndelingsseminar
og lancering af publikationen På små ben med artikler og grafisk produktion af ARKENs medarbejdere.
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Ungdomsuddannelser
Igen i 2017 samarbejdede ARKEN Undervisning med
Københavns Åbne Gymnasium om udvikling af undervisningsforløb knyttet til museets udstillinger. Elever fra gymnasiet afprøvede, kommenterede og gav
perspektiver på undervisningsforløb under udvikling i
ARKEN Undervisning.
Lærere og pædagoger
ARKEN Undervisning afholdt en række velbesøgte
lærerkurser ifm. særudstillingerne. Som en integreret
del af Laboratorium for kreativ læring og På små ben
i billedrum afholdtes også lærer-/pædagogworkshops samt en lang række udviklingsmøder, der åbnede mulighed for at etablere tættere partnerskaber
og udvikle undervisning sammen. Udover de faste
lærerkurser, der knyttede sig til særudstillingerne,
bidrog ARKEN Undervisning i partnerskab med CFU
(Center for Undervisningsmidler) til kompetenceudvikling af billedkunstlærere på Billedkunstfagets Dag.
Samarbejder med andre kunstmuseer
ARKEN Undervisning deltog i udviklingsprojektet Kreativitet og kunstneriske eksperimenter på kunstmuseerne støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Her mødtes
undervisningsafdelinger fra syv danske kunstmuseer
om samarbejde og udveksling af praksiserfaringer. I
projektet arbejdede ARKEN Undervisning i særligt tæt
makkerskab med Brandts Museum for Visuel Kultur og
deres undervisningsafdeling.
Familier
Hver søndag havde ARKENs gæster mulighed for at
deltage i Familiesøndag – et åbent værksted, der formidler museets udstillinger til børn og deres voksne
gennem praktisk-kreative øvelser. Familiesøndagene
tog afsæt i årets særudstillinger og var støttet af Rødovre Centrum.
Ferieworkshops
I vinterferie, sommerferie og efterårsferie havde børn
og deres voksne mulighed for at arbejde med ARKENs
særudstillinger i kortere workshops og i ugeforløb.

ARKEN Outdoor
I kobling til Natur/Retur varetog billedkunstner Nanna
Debois Buhl som ARKENs ’huskunstner’ en række
workshops, hvor børn under overskriften Laboratorium for ø-undersøgelser undersøgte Kunstens Ø med
inspiration i Debois Buhls kunstpraksis.
Outreach
ARKEN Undervisning deltog i flere lokale initiativer med
fokus på særlige målgrupper. Eksempelvis var ARKEN
samarbejdspartner i Danmarkskanon-projektet, initieret af kulturaktører og boligselskaber i Høje Taastrup
Kommune. I projektet var mødet med kulturinstitutioner med til at igangsætte unges diskussion af en Danmarkskanon og deres egne bud på værdier til en sådan.
Co-curation med unge fra Ishøj
Ifm. udstillingen My Music samarbejdede ARKENs
kunstafdeling og ARKEN Undervisning med unge fra
Ishøj Ungdomsskole. De unge deltog i udviklingen af
udstillingen gennem indspark til valg af musikvideoer,
produktion af video-formidling og ved at give deres
perspektiv på udstillingens hovedtemaer. De unge blev
efterfølgende inviteret af Rødovre Centrum til at udvælge musikvideoer til centrets store satellitudstilling.
Omvisninger
ARKEN afholdt både private og offentlige omvisninger
i alle museets udstillinger. Hver søndag og onsdag varetog omvisere gratis offentlige omvisninger i særudstillingerne.
Kunstskole for voksne
Flere eftermiddage om ugen fyldte voksne kunstinteresserede ARKENs værksted KREATIV. Sammen
med en af museets undervisere arbejdede de både
praktisk og teoretisk med udvalgte værker, temaer
og teknikker. ARKEN tilbød desuden kunstskole for
voksne i vinterferie, sommerferie og efterårsferie.
Personalekurser
Igen i 2017 udviklede ARKEN personaleworkshops til
arbejdspladser, der ønskede at styrke den kreative udvikling hos medarbejderne.
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Fra venstre mod højre startende øverst: Familiesøndag, Sanddag på Ishøj strand, forældrearrangement ifm. Laboratorium for kreativ
læring, kunstskole for voksne, På små ben i billedrum, Laboratorium for kreativ læring samt sommerbilledskole med ‘huskunstner’
Nanna Debois Buhl.
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KOMMUNIKATION
Det overordnede mål for ARKENs kommunikationsarbejde er at sikre størst mulig synlighed gennem PR
og markedsføring.
PR og marketing
I 2017 var presse- og marketingindsatsen primært
centreret omkring museets fire særudstillinger.
• Omtale i danske og svenske medier målt i annoncekroner: 36,25 mio. kr.
• Antal omtaler: 1.175
• Dertil kommer international mediedækning samt
omtale på de sociale medier.
• To store outdoor-kampagner ifm. Gys! Er den levende? og Cirkus Europa bestående af en kombination af kulturbannere, railboards og lysaviser.
• Fortsat intensiveret markedsføring over for turister.
Sociale/digitale medier
• Fortsat fokus på filmproduktion målrettet udvalgte digitale platforme (hjemmeside, Facebook og
Instagram). I 2017 produceredes film om Natur/Retur, Cirkus Europa og My Music.
• Fortsat fokus på Social Media-kampagner, både før
og under en aktuel udstilling, eksempelvis ifm. Gys!
Er den levende? og Michael Kviums Cirkus Europa.
• Samlet trafik på arken.dk var 1,4 mio. sidevisninger
i 2017. En stigning på 22 pct. ift. 2016. Antallet af

•

•
•

•
•
•
•

brugere steg med 17 pct. i løbet af året.
48 pct. tilgik ARKEN fra mobil, 34 pct. fra desktop
og 18 pct. fra tablet. En væsentlig ændring fra 2016
i retning af at folk bruger mobilen mere.
Museets Facebookprofil havde 39.000 følgere ved
udgangen af 2017. En stigning på 13 pct. ift. 2016.
Museets Instagramprofil havde 22.000 følgere i
slutningen af 2017. En stigning på 57 pct. ift. 2016,
hvor profilen blev lanceret.
5.774 opslag med museets officielle hashtag
#arkenmuseum.
Adskillige Facebookkonkurrencer, altid med stor interesse til følge.
ARKENs generelle nyhedsbrev blev i 2017 sendt ud
til 8.196 modtagere – en stigning på 41 pct. ift. 2016.
Stadig stor interesse for onlineuddrag af ARKENs
publikationer på ISSUU. I 2017 blev katalogerne læst
flittigt: Gys! Er den levende?: 36.000 læsninger, Michael Kvium – Cirkus Europa: 18.216 læsninger, My
Music: 1.535 læsninger (det forholdsvist lave antal
læsninger skyldes udstillingens gratis katalog).

KLUB ARKEN

KLUB ARKEN
KLUB ARKEN havde et stabilt antal medlemskaber fordelt over hele året. Arrangementerne var meget populære, og de tre årlige KLUB ARKEN Magasiner og
det månedlige nyhedsbrev fik rigtig fin respons.
KLUB ARKEN i tal
• Pr. 31. december 2017 havde klubben 6.831 medlemskaber, hvoraf 2.520 var parmedlemmer og
1.745 var 1+1 medlemmer. Sidstnævnte medlemsgruppe har været støt stigende de sidste to år (21
pct. i 2017).
• 9.716 medlemmer fordelt på medlemsgrupperne:
enkelt, par, 1+1, firmaer og kunstforeninger.
• Gentegningsprocenten var på 76 pct.
• KLUB ARKENs månedlige nyhedsbrev havde 8.895
modtagere. En stigning på 15 pct. ift. 2016.
• I alt deltog 1.360 personer i KLUB ARKENs arrangementer.
Særlige arrangementer
• Besøg hos Edition Copenhagen x 2
• Værkstedsbesøg hos Per Kapper x 2
• Kunst- og naturvandring på Kunstens Ø
• Besøg på Dansk Vincenter, vingård i Avedøre
• Kvium-middag
Rejser og udflugter
• Tur til kunstmuseet ARoS
• Kunst- og arkitekturrejse til Rotterdam
• Kunst og kultur i Horsens x 2
• documenta 14, Kassel
• Kunst og Sort sol i det sønderjyske x 2
• Besøg på J.F. Willumsens museum x 2
Foredrag
• Inspektørforedrag – Gys! Er den levende?
• Inspektørforedrag – Michael Kvium – Cirkus Europa x 2
• Velkommen i KLUB ARKEN forår og efterår
ARKENS STØTTEFORENING
ARKENs støtteforening havde i 2017 i alt 107 bidragsydere.
Øverst til nederst: KLUB ARKEN på besøg hos Clay, Edition Copenhagen og ved Kijk Kubus, Rotterdam.
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ERHVERVSKLUB ARKEN
ERHVERVSKLUB ARKEN havde 26 medlemmer ved
udgangen af 2017.

kunstnerne på værkstedet og det at drive forretning
med kunsten som udgangspunkt.

Året igennem blev der med kunsten som udgangspunkt afholdt vellykkede arrangementer for erhvervsklubbens medlemmer. Tre af disse var velbesøgte forferniseringer ifm. særudstillingerne.

Til den årlige middag blev gæsterne inviteret til en interaktiv oplevelse i Michael Kviums groteske univers
planlagt i samarbejde med ARKEN Undervisning. Scenen for aftenens arrangement blev sat ved indgangen
til udstillingen, hvor den Kvium-inspirerede forret blev
serveret. Derefter deltog gæsterne i en workshop, der
tog afsæt i Cirkus Europa. Resten af middagen blev
serveret i forskellige sale for at synliggøre museets
mange muligheder for arrangementsafholdelse.

Forårets netværksarrangement blev afholdt i samarbejde med et af verdens førende litografiværksteder,
Edition Copenhagen. Her fik medlemmerne en introduktion til det litografiske håndværk, arbejdet med

Forfernisering for ERHVERVSKLUB ARKEN ifm. My Music.
Øverst tv. og th.: Drinks i Damien Hirst Salen og introduktion til udstillingen i Filmsalen
Nederst tv. og th.: Udstillingen opleves. Efterfølgende buffet i DETLEFS·SALEN

22

KOMMERCIELLE AKTIVITETER

KOMMERCIELLE AKTIVITETER
Arrangementer
I 2017 blev der afholdt 77 kommercielle arrangementer på ARKEN. Disse spændte bredt fra internationale
produktpræsentationer og kunstinspirerede workshops til konferencer og festlige middage. Museet
kunne byde velkommen til nye kunder som Summerbird, Atrium, HP og Energinet Danmark.

overgik kundernes forventninger i det forgangne år.
Med bevidstheden om dette blev der udarbejdet et
nyt udvalg af forplejningsmuligheder, der i endnu højere grad matcher det, kunderne efterspørger, og som
differentierer ARKEN på eventmarkedet.

Der var fortsat fokus på events og på arbejdet med at
opdyrke nye og store kundeemner. ARKENs positionering på markedet som ’high end location’ har fortsat
stor bevågenhed. Her er museets høje gastronomiske
niveau et udslagsgivende element, der gang på gang

Koncerter og andre forestillinger
Der blev afholdt tre aktiviteter i 2017. I februar gæstede
Dansk Danseteater ARKEN til en udsolgt forestilling, i
april havde museet besøg af Sank Annæ Pigekor, der
ligeledes optrådte for en udsolgt sal, og i november
måned havde museet fornøjelsen af at lægge lokaler
til premierekoncerten på Søs Fengers juleturné.

Opdækning til middag i Damien Hirst Salen.

Opsætning til arrangement i DETLEFS·SALEN.
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ARKEN SHOP
ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger, de nyeste designobjekter, designikoner, kunsthåndværk
og grafik med udgangspunkt i originalitet, kvalitet og aktualitet. Shoppens generelle sortiment bliver løbende
fornyet, og den mere eksklusive del prioriteres fortsat.
Museets store butiks- og billetområde blev yderligere optimeret i 2017, så det både fremstår mere attraktivt og
samtidig opfylder de praktiske krav, der er til bedst mulig servicering. Bl.a. er interiøret blevet redesignet for at
skabe et mere dynamisk udtryk.
Som altid bliver der gjort en stor indsats for at skaffe og producere udstillingsrelaterede varer til særudstillingerne. Dette gjorde sig især gældende for Cirkus Europa. Til denne indgik ARKEN et samarbejde om specialproducerede puder og møbler med Michael Kviums ’Art Work’ på. Denne eksklusive linje var en stor succes og
resulterede i en betragtelig meromsætning.
Da egenproducerede A5 postkort og plakater i stigende grad sælges med tilhørende rammer, er disse
varegrupper nu blandt de største og vil fremadrettet være i fokus. Desuden vil udvidelsen af ARKENs egen
merchandiselinje, som ikke relaterer sig til særudstillinger, have særlig bevågenhed.

ARKEN CAFÉ
ARKEN CAFÉ betjener et bredt spektrum af kunder – og altid med den højeste kvalitet for øje. I 2017 fortsatte
og forfinede ARKEN CAFÈ arbejdet med at understrege forbindelsen mellem maden og kunsten. Menuen blev
ændret til hver særudstilling, og der blev arbejdet meget for at få et nyskabende og nutidigt visuelt udtryk.
Man bibeholdt fleksibiliteten i form af de forskellige frokosttallerkner, men tilpassede også udbuddet af retter
efter den enkelte udstillings målgruppe. Dette både for at kunne imødekomme de besøgendes ønsker, men
ligeledes for at øge indtjeningen.
Mange gæster lagde desuden vejen forbi caféen onsdag aften for at nyde den populære onsdagsmenu. Ofte
fandt disse besøg sted i sammenhæng med et af museets aftenarrangementer.

24

ORGANISATION

ORGANISATION
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FONDE OG SPONSORER
Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter i 2017

Annie & Otto Johs. Detlefs’
Almennyttige Fond

Konsul George Jorck
og Hustru Emma Jorck’s
Fond

Furi Appel og Gunnar Niskers
Fond til Almennyttige Formål

Gangstedfonden

Sanddag
TRYG på stranden samt følgende Vestegnskommuner: Ishøj, Glostrup, Høje Taastrup, Solrød, Vallensbæk,
Brøndby, Albertslund og Greve
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ARKEN havde i 2017 et overskud på 38.680 kr. mod
et budgetteret overskud på 96.000 kr. Resultatet er
tilfredsstillende.
I alt besøgte 347.000 gæster ARKEN i 2017. Der var
budgetteret med et besøgstal på 272.000 gæster.
Årets besøgstal er særdeles tilfredsstillende og viser,
at ARKENs alsidige udstillingsprogram henvendte sig
til den brede befolkning.
ARKENs samlede indtægter udgjorde i alt ca. 70 mio.
kr., og de samlede indtægter var dermed ca. 4 mio.
kr. større end det budgetterede. Merindtægterne kom
primært fra øgede besøgsrelaterede indtægter samt
større øremærkede tilskud til bl.a. udstillinger, kunstkøb og formidlings- og outreachtiltag.
De større indtægter gav ARKEN mulighed for at anvende midler til kunstneriske og formidlingsmæssige
formål bl.a. en ekstra udstilling i form af Ugo Rondinones vocabulary of solitude. Derudover anvendte museet midler til bl.a.:
• Nyt materiel i drift, vagt og teknik
• Opgradering af Microsoft-licenser
• Assistance ifm. persondataforordningen
Museet igangsatte desuden implementering af nyt
økonomisystem (NAV) og påbegyndte forberedelserne til den nye persondataforordnings ikrafttrædelse i
maj 2018.
2017 var det andet år, hvor statens omprioriteringsbidrag påvirkede ARKENs statstilskud. Omprioriteringsbidraget 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 finansloven 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 statstilskuddet får mindst mulig negativ effekt ift. museets
fremtidige aktiviteter. ARKEN valgte ultimo 2015 en tostrenget strategi. 1) Dels gennemførelsen af en reduktion i medarbejderstaben og en fortsat fokusering på
optimering af museets samlede omkostningsniveau,
herunder til stadighed at sikre sig de mest optimale
indkøbspriser. 2) Dels en satsning på øget egenindtægt fra entré, medlemskontingenter, tilskud, sponsorater, erhvervssamarbejder, kommercielle arrangementer, butiks- og cafésalg mv.
ARKEN vil også i årene fremover forfølge den valgte
tostrengede strategi, samtidig med at museet fortsat skal udvikles kunstnerisk, formidlings- og servicemæssigt til glæde for museets mange gæster og til
gavn for samfundet i det hele taget.
ARKENs egenkapital før urealiserede værdireguleringer udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 9.015.045 kr.
Heraf er 4,1 mio. kr. henlagt til udsmykning af Kunstens
Ø og 1,0 mio. kr. henlagt til ejendomsvedligeholdelse.
Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital
dog med 9.047.940 kr., idet museet i 2009 fastlåste
renten af ARKENs prioritetsgæld gennem en såkaldt
renteswap. Renten blev fastlåst frem til udløb i 2039
og udgør 4,63 pct. Det kraftigt faldende renteniveau
siden 2009 har betydet, at ARKEN regnskabsteknisk
er forpligtet til at belaste egenkapitalen med de ovennævnte 9.047.940 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 2017.
En stigning til et højere renteniveau vil betyde, at
værdireguleringen vil bevæge sig i positiv retning,
mens ARKENs renter af prioritetsgælden vil være
uændrede.
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Derudover skal det nævnes, at ARKENs ejendom i
regnskabet måles til kostpris. Museet fik ifm. kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overdraget ejendommen vederlagsfrit af det daværende Københavns
Amt, hvilket vil sige til en kostpris på 0 kr. Der medfulgte dog også et prioritetslån, som er det lån, museet i 2009 fastlåste renten på (se ovenfor). Dette lån
er et 30-årigt lån på 27.710.000 kr., som i dag andrager
20.485.838 kr., og der resterer 21 år. ARKEN har i årene
derefter selv foretaget diverse tilbygninger, som pr.
31. december 2017 har en bogført værdi på ca. 22,8
mio. kr. efter afskrivninger. Den offentlige ejendomsvurdering af ARKENs ejendom udgør pr. 1. oktober
2016 i alt 238 mio. kr.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2017
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2013-2017

Mio. kr.
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 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 efter vores opfattelse giver
et retvisende billede af ARKENs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet
af ARKENs aktiviteter og pengestrømme for 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Ishøj, den 23. marts 2018
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 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. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 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 2017 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 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 relevante standarder for offentlig revision, 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. og årsregnskabsloven.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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 museet, 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 fejlinformation, 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 Danmark, samt relevante standarder for offentlig revision 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt relevante standarder for offentlig revision, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse 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 skyldes 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 revisionshandlinger, 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 regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 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 noteoplysningerne, 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 bl.a. 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 konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 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 ledelsesberetningen.
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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 overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere
systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med relevante standarder for offentlig revision.
I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter,
der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere
i den forbindelse.
København, den 23. marts 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse
B samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25.
april 2013 om museer m.v.
Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det
funktionsopdelte skema. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde ARKEN, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil fragå ARKEN, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til
dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes
under henholdsvis andre tilgodehavender, gæld eller
de poster, som de vedrører.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv
eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes
direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner
realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer
som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder
betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den
periode, de vedrører.
KLUB ARKEN-medlemskontingenter for 1-års medlemskaber indtægtsføres, i takt med at de modtages.
Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige
indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af ydelsen/varen.
Udstillings- og arrangementsomkostninger
For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til
nedtagningsomkostninger.
Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige direkte omkostninger vedr. de kommercielle
områder.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger
til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.
Salgsomkostninger
Salgsomkostninger omfatter omkostninger i form af
gager til salgs- og distributionspersonale, reklame- og
markedsføringsomkostninger samt afskrivninger m.v.
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Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af
sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteten hos
ARKEN, herunder momskompensation m.v.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prioritetsgæld m.v.
Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedr. fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen
på tidspunktet for deres afholdelse.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes
for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

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

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

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

Egenkapital
Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til bestyrelsesbeslutninger.

Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år). Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugstid
(5-15 år). IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (3 år).

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til besluttede og offentliggjorte omstruktureringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afsluttede udstillinger.

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 50.000 kr. pr.
enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Kunstværker
Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller
med tilskud fra sponsorer og bidragsydere, er udgiftsført via nedskrivning til 0 kr.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter
FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante
varer, herunder langsomt omsættelige varer.

Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det
bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for
på balancedagen at afvikle forpligtelserne.
Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse
til amortiseret kostpris, svarende til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld
omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres
efter den indirekte metode og viser pengestrømme
vedr. drift, investeringer og finansiering samt ARKENs
likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedr. driftsaktiviteter opgøres som
driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital.
Pengestrømme vedr. investeringsaktiviteter omfatter
betalinger ifm. køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedr. finansieringsaktiviteter omfatter
ændringer i størrelse eller sammensætning af ARKENs
indskudskapital, langfristet lånekapital og omkostninger forbundet hermed samt renter.
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER
Note

Regnskab
2017 i kr.

Entré- og salgsindtægter mv.

1

30.831.304

30.455.214

Stats- og kommunalt tilskud

2

31.440.173

31.842.899

Øvrige tilskud

3

7.875.467

5.372.161

70.146.944

67.670.274

Indtægter

Regnskab
2016 i kr.

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser

5

(3.912.248)

(2.991.160)

Udstillings- og arrangementsomkostninger

4

(34.702.615)

(33.437.927)

31.532.081

31.241.187

(27.713.544)

(27.564.693)

(2.685.943)

(2.858.955)

1.132.594

817.539

280.414

888.752

Resultat før finansielle poster

1.413.008

1.706.291

Finansielle omkostninger

(1.374.328)

(1.373.563)

38.680

332.728

576.663

243.936

38.680

332.728

I alt til fordeling

615.343

576.664

OVERFØRT OVERSKUD

615.343

576.664

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

4,5,6

Salgsomkostninger
Resultat af ordinær drift
Andre driftsindtægter

ÅRETS RESULTAT

7

Årets resultat disponeres således:
Overført overskud af tidligere års resultat
Årets resultat
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

Regnskab
2017 i kr.

Regnskab
2016 i kr.

22.832.815

21.338.980

6.428.434

6.889.222

29.261.249

28.228.202

29.261.249

28.228.202

1.148.358

1.205.568

357.514

349.016

9

1.393.568

3.067.407

10

2.296.206

1.631.077

Tilgodehavender i alt

4.047.288

5.047.500

Likvide beholdninger

8.201.206

11.161.727

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

13.396.852

17.414.795

AKTIVER I ALT

42.658.101

45.642.997

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler
Materielle anlægsaktiver i alt

8

ANLÆGSAKTIVER I ALT
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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PASSIVER

Note

Regnskab
2017 i kr.

Regnskab
2016 i kr.

300.000

300.000

3.000.000

3.000.000

615.345

576.664

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

4.100.000

4.100.000

Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse

1.000.000

1.000.000

Egenkapital før urealiseret værdiregulering

9.015.345

8.976.664

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter

(9.047.940)

(10.072.128)

(32.595)

(1.095.464)

2.426.387

2.827.289

2.426.387

2.827.289

19.543.689

20.505.251

8.631.822

9.630.183

28.175.511

30.135.434

12

942.151

941.021

416.118

441.945

Omkostningskreditorer

13

4.491.984

4.124.186

Anden gæld

14

5.226.652

5.032.499

Periodeafgrænsningsposter

15

1.011.893

3.236.087

12.088.798

13.775.738

40.264.309

43.911.172

42.658.101

45.642.997

EGENKAPITAL I ALT
Hensatte forpligtelser

11

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT
Prioritetsgæld

12

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

KORTFRISTET GÆLD I ALT
GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2017 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt ca. t.kr. 873 frem til 2021
(2016: 1.008 t.kr.)

40

EGENKAPITALOPGØRELSE

EGENKAPITALOPGØRELSE
Urealiseret
kursregulering
af sikringsinstrument
i kr.

I alt kr.

Indskudskapital i kr.

Reserve for
driftskapital
i kr.

Overført
over-/underskud i kr.

Henlæggelse
til Kunstens
Ø i kr.

Henlæggelse
til ejendomsvedligeholdelse i kr.

300.000

3.000.000

576.664

4.100.000

1.000.000

(10.072.128)

(1.095.464)

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter

-

-

-

-

-

1.024.188

1.024.188

Årets resultat

-

-

38.681

-

-

-

38.681

300.000

3.000.000

615.345

4.100.000

1.000.000

(9.047.940)

(32.595)

EGENKAPITAL
Egenkapital 1. januar

EGENKAPITAL 31.12.2017
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER
Regnskab
2017 i kr.

Regnskab
2016 i kr.

Indtægter ved museumsaktivitet

30.831.304

30.455.214

Offentlige og private tilskud

39.315.640

37.215.060

Udgifter ved museumsaktivitet

(34.702.615)

(33.437.927)

Administrations- og salgsudgifter m.v.

(28.394.691)

(27.837.247)

Driftsresultatets likviditetsvirkning

7.049.638

6.395.100

57.210

231.696

Ændringer i varebeholdninger
Ændringer i tilgodehavender

1.665.341

(61.386)

(400.902)

1.942.684

561.951

(1.095.188)

(2.889.323)

2.893.352

(1.005.723)

3.911.158

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning

6.043.915

10.306.258

Køb af kunstværker

(3.912.248)

(2.991.160)

Investering i ejendom

(2.782.429)

(780.897)

-

(273.973)

25.000

-

-

(1.270.787)

(6.669.677)

(5.316.817)

(960.431)

(942.043)

Ændringer i hensættelser
Ændringer i kreditorer og anden gæld
Ændringer i periodeafgrænsningsposter
Driftskapitalens likviditetsvirkning

Køb af inventar og driftsmidler
Salg af driftsmateriel
Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser vedr.
investeringer i anlægsaktiver
Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut
Renteindbetalinger

100

-

Renteudbetalinger

(1.374.428)

(1.373.563)

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning

(2.334.759)

(2.315.606)

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING

(2.960.521)

2.673.835

11.161.727

8.487.892

8.201.206

11.161.727

Likvide beholdninger primo
LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO
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Regnskab
2017 i kr.

Regnskab
2016 i kr.

Entré- og arrangementsindtægter

14.721.999

13.530.099

KLUB ARKEN-medlemskontingenter

2.932.632

2.646.410

Omsætning Café

8.220.331

8.753.657

1. Entré- og salgsindtægter mv.

Omsætning Shop

4.956.342

5.525.048

30.831.304

30.455.214

30.940.173

31.342.899

500.000

500.000

31.440.173

31.842.899

7.658.886

5.171.661

216.581

200.500

7.875.467

5.372.161

30.253.348

29.273.969

4.133.090

3.903.862

2. Stats- og kommunalt tilskud
Statstilskud
Tilskud Ishøj Kommune

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

4. Personaleudgifter
Lønninger
Sociale udgifter, pension
Øvrige

833.430

832.428

35.219.868

34.010.259

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

20.466.453

19.724.578

14.753.415

14.285.681

35.219.868

34.010.259

Honorar til bestyrelsen og løn til direktionen udgjorde i 2017 samlet kr.
2.334.349 mod budget 2017 på kr. 2.382.000 og mod kr. 2.348.948 i 2016.
Der var i gennemsnit ansat 71,4 medarbejdere i 2017 mod budget 2017 på
69,5 og 71,4 i 2016.
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Regnskab
2017 i kr.

Regnskab
2016 i kr.

524.975

503.771

5. Afskrivninger og nedskrivninger
Afskrivninger bygninger
Afskrivninger inventar og driftsmidler

1.224.407

1.193.878

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør

3.912.248

2.991.160

5.661.630

4.688.809

Administrationsomkostninger, med

1.749.382

1.697.650

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser, med

3.912.248

2.991.160

5.661.630

4.688.809

287.331

916.941

De samlede afskrivninger indgår i:

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger
med kr. 7.009.484 mod budget 2017 på i alt kr. 6.637.000 og t.kr. 6.377 i 2016
7. Andre driftsindtægter
Momskompensation
Omkostninger vedr. momskompensation og -regulering

(6.917)

(28.189)

280.414

888.752
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Grunde og
bygninger i kr.

Inventar og
driftsmidler
i kr.

Kunstværker
i kr.

25.834.663

22.100.129

42.053.978

Tilgang

2.612.400

763.619

3.912.248

Modtaget tilskud til tilgang

(593.590)

-

-

-

(163.079)

-

27.853.474

22.700.669

45.966.226

(4.495.684)

(15.210.907)

(42.053.978)

(524.975)

(1.224.407)

(3.912.248)

-

163.079

-

(5.020.659)

(16.272.235)

(45.966.226)

22.832.815

6.428.434

-

21.338.980

6.889.222

-

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2017

Afgang
Kostpris 01.01.2017
Af- og nedskrivninger 01.01.2017
Årets afskrivninger
Årets tilbageførte afskrivninger på afgang
Af- og nedskrivninger 01.01.2017
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016
Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør
kr. 238.000.000 (2015: kr. 238.000.000)

Regnskab
2017 i kr

Regnskab
2016 i kr.

-

46.869

Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.

918.962

651.464

Andre tilgodehavender

474.606

2.369.074

1.393.568

3.067.407

1.498.790

341.443

797.416

1.289.634

2.296.206

1.631.077

9. Andre tilgodehavender
Moms og afgifter

Saldo 31.12.2017
10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger
Saldo 31.12.2017

45

NOTER

NOTER

Regnskab
2017 i kr.

Regnskab
2016 i kr.

2.827.289

2.573.613

Tilgang

1.319.575

2.394.789

Afgang

(1.720.477)

(2.141.113)

2.426.387

2.827.289

1.586.733

1.187.770

11. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2017

Saldo 31.12.2017
Specifikation af hensatte forpligtelser
Hensættelse til nedtagning af udstillinger
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver
Saldo 31.12.2017

839.654

1.639.519

2.426.387

2.827.289

12. Gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)

942.151

941.021

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

19.543.688

20.505.251

20.485.839

21.446.272

Efter mere end 5 år forfalder

15.783.173

16.729.857

Kontant værdi af prioritetsgæld

21.497.743

21.497.743

358.395

358.395

4.133.589

3.765.791

4.491.984

4.124.186

397.481

301.091

4.781.870

4.731.409

Saldo 31.12.2017

13. Omkostningskreditorer
Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer
Øvrige driftskreditorer
Saldo 31.12.2017
14. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
Moms og afgifter

47.302

Saldo 31.12.2017

5.226.652

5.032.499

Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.

717.060

3.011.316

Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år

294.834

224.772

1.011.893

3.236.087

15. Periodeafgrænsningsposter, gæld

Saldo 31.12.2017
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Director’s report
In 2017 ARKEN showed a number of exhibitions with
sensory appeal and engagement in dialogue with
current social issues. The exhibition Gosh! Is it Alive?
began the year by focusing on our post-human age
in which robots, artificial intelligence and genetic manipulation present some of the great possibilities and
challenges of the future. The exhibition was made
possible by support from Augustinus Fonden.
The summer exhibition Nature (Re)turns dealt with
another of the most important issues of our age: nature – and the fact that we are living in a time when
there is no longer much untouched nature left. Humanity has left and continues to leave its mark on everything. In what some people have proposed we call
“the anthropocene age”, we are experiencing that nature as we traditionally understand is on the decline;
while at the same time nature is making a comeback
in ways over which we do not really have control.
ARKEN focused on the anthropocene age as a new
approach to understanding ourselves as human beings today through the development of site-specific
works by Nanna Debois Buhl and Tue Greenfort, internal seminars and workshops, and a long-standing
research collaboration with visiting professor Nils
Bubandt (supported by the Research Committee of
the Ministry of Culture). Nature (Re)turns was supported by Beckett-Fonden. Nanna Debois Buhl’s and Tue
Greenfort’s works were subsequently incorporated in
ARKEN’s permanent collection.
The main exhibition venture of the autumn addressed
one of the most burning political issues of the time:
Europe today. The Danish artist Michael Kvium created a thought-provoking and multisensory total installation consisting of brand new paintings, films,
installations and sculpture, all of which revolved
around immigration, climate change and ‘fake news’.
With incisive irony and raw humour, under the heading Cirkus Europa, Kvium displayed the events of our
time against a backdrop of circus tent stripes. The
exhibition was supported by Gangstedfonden, Konsul
George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond as well as

Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige
Formål. The press described Cirkus Europa as Kvium’s
greatest tour de force to date. It was singled out as
one of the ten best art exhibitions of the year – and
Kvium became a central voice in the current debate
on Europe. The exhibition is being shown in the spring
of 2018 at Kunsthal Rotterdam.
Finally, the year saw innovation in the exhibition medium under the heading My Music. In this exhibition,
made possible by Bikubenfonden, art engaged in dialogue with the pop music of mainstream culture. By
involving young people from Ishøj, the exhibition was
also a proposal for how the museum can develop its
exhibition practice such that user involvement can
become part of ARKEN’s working practice. ARKEN
attaches great importance to ensuring that the museum’s activities also unfold outside the thick walls
of the museum; and thanks to a new, fruitful collaboration with Rødovre Centrum, which is Denmark’s
oldest and biggest shopping mall, the exhibition was
not only shown at ARKEN, but also transmitted via an
exhibition satellite at Rødovre Centrum, where, over a
period of six weeks, the exhibition could be seen by a
million visitors.
Other activities of the museum
An important aim of the museum is to continue to offer art education for the benefit of everyone. There
is a special focus on children and young people,
marginalized groups, and partnerships with Danish
cultural associations as well as day-care and educational institutions such as kindergartens, production
schools, occupational training centres etc.
This year’s major acquisition for the collection was
the artist Candice Breitz’ video installation Love Story from 2016. Love Story was acquired for the ARKEN
collection with support from the Ny Carlsberg Foundation. In addition, the museum acquired among other things the major work Illusion by Michael Kvium,
with support from Beckett-Fonden and the Palaces
and Culture Agency as well as the work You and I,
wandering on the snake’s tail by Thilo Frank.
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In collaboration with the foundation Realdania and the
Municipality of Ishøj, the development of the ARKEN
WALK continued. This is an art path that is to run from
Ishøj Station to ARKEN. The work on the project will
continue in 2018 and 2019.
The Palaces and Culture Agency conducted its decennial quality assessment of ARKEN, and concluded
that the museum has produced satisfactory results.
In addition the museum continuously took part in culture policy debate on museum subsidies and held numerous meetings with various Members of the Danish Parliament. The museum also participated in the
debate on how the criteria for obtaining statistics on
‘visitor numbers’ are to be redefined.
In 2017 ARKEN had 347,000 visitors compared to
305,000 in 2016. The reasons for the improved visitor numbers included strong interest in the exhibitions Gosh! Is it Alive?, Michael Kvium – Circus Europa
and the outdoor event Nature (Re)turns. ARKEN was
pleased to note an increase in the number of events
while at the same time there was an increased focus
throughout the period on profitability and quality.
The year’s press coverage centred primarily on the
three major special exhibitions Gosh! Is it Alive?, Michael
Kvium – Cirkus Europa and My Music. The unpacking of
Ron Mueck’s 5-metre long giant baby was immortalized on several TV channels and attracted great attention. The baby was featured in outdoor campaigns and
was massively talked-about on social media. Cirkus
Europa was also a success with art critics, the public
and on social media. My Music and the unconventional
collaborations with the after school programme for local youth, Ishøj Ungdomsskole, and Rødovre Centrum
respectively brought a response from the media with
features on new, alternative ways of promoting interest
in art. Ugo Rondinone’s vocabulary of solitude turned
out to be a decided Instagram hit.
The number of KLUB ARKEN memberships remained
stable at just under 7,000, and the club’s many events
and art excursions were in great demand.

Looking forward to 2018
The exhibition programme for the year presents important voices in contemporary art and highlights
three of the great masters from the history of art.
The major ongoing exhibition experience of the museum in 2018 is a presentation of the Swiss contemporary artist Ugo Rondinone, who has taken over the Art
Axis with the exhibition vocabulary of solitude. Visitors
step into a brightly coloured dream landscape populated by 45 true-to-life human sculptures in full clown
costume cast from male and female models.
An almost meditative journey into the space of beauty
is on offer in February when the museum realizes an extensive new interpretation of the Czech-born Art Nouveau artist Alphonse Mucha. With his seductive universe of curving organic patterns and sensual women
with long cascading hair, Mucha left his uniquely personal stamp on Paris around the year 1900. The exhibition examines how Art Nouveau paved the way for the
thoroughly aestheticized, highly staged everyday life
that characterizes our time. The exhibition also sheds
light on the psychedelic art of the 1960s and 1970s,
which drew inspiration from Mucha’s artistic universe.
The present day’s staging of everyday life is a theme in
both the audiovisual exhibition My Music, which runs
until the end of March 2018, and in the South African
artist Candice Breitz’ large video installation Love Story, which ARKEN is showing from the beginning of
March. In Love Story we meet the actors Alec Baldwin and Julianne Moore and six refugees in one of the
most talked-about works of the latest Venice Biennale.
The immigrants share their experiences of oppression
and war, survival and love with us in front of a video
camera. But what moves us most – their authentic stories or the same words rearticulated by famous Hollywood actors?
In June the museum visitors can meet one of the great
loners of Danish art history, J.F. Willumsen, in a largescale exhibition. Few artists stand out like J.F. Willumsen. With a radical formal language, an intense palette
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of colours and powerful symbolism, his works caused
a sensation. ARKEN’s upcoming exhibition embraces
his whole experimental practice and presents new
research on the connections between Willumsen and
the pop and visual culture of the day.
Towards midsummer ARKEN will be opening two exhibitions of contemporary art. One of them will take
place outdoors under the title Dear Planet, and in it the
two Danish contemporary artists Astrid Myntekær and
Amalie Smith use new site-specific works to investigate current issues of climate and existence. The other exhibition, Starry Nights, is a special presentation of
contemporary artworks from the museum’s collection
under the thematic headings of nature and spirituality.
Starry Nights forms a contemporary framework for
the last exhibition of the year, which will be a major
presentation of the artist Vincent van Gogh. More
than 50 years have past since Danish museum goers
have been able to experience a large exhibition of van
Gogh’s paintings and drawings. Through 39 works, the
exhibition shows how his depictions of beautiful landscapes and hard-working peasants were meant to re-

veal divinity in nature – in the midst of a period pf rapid
change when faith was under pressure from modern
philosophy and science.
In the areas of education and communication, the
museum continues with close partnerships with the
schools and educational institutions of the region.
ARKEN Education is also in the process of rethinking
the whole digital sphere with a view to increasing the
use of digital tools in presentation and educational
contexts.
The Events Department is undergoing a positive development which is to be further strengthened in
2018. This will be done, among other ways, by strategically focus on bigger clients and the building-up of
ARKEN’s brand on the events market.
In addition, the year will feature a revitalization of the
café and shop, since their inventories and furnishings
bear the marks of many years of wear. The museum is
constantly trying to improve the quality of experiences for its many visitors.
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