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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 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. 
 

Patricia Piccinini, The Struggle, 2017
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
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Vinyl -terror & -horror, THE MAGIC OF, 2018
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LEDELSESBERETNING

2018 var et begivenhedsrigt og stjernespækket år for 
ARKEN, præget af udstillinger med stærk samtids-
kunst og store klassikere, som blev aktualiseret gen-
nem nye, samfundsrelevante vinkler. 

I slutningen af 2017 blev 45 livagtige, slumrende klov-
nefigurer af den schweiziske kunstner Ugo Rondinone 
installeret i Kunstaksen. Gennem hele året udgjorde 
de hovedparten af en farvestrålende totalinstallation 
med titlen ensomhedens sprog. Museets gæster blev 
i en kropslig, meditativ og visuel dialog engageret 
med figurerne. Udstillingen blev skabt i samarbejde 
med Ugo Rondinone og Frahm & Frahm.

Den sansemættede udstilling Alphonse Mucha fyldte 
foråret med en præsentation af art nouveau-meste-
rens gennemgribende ’design’ af fin de siècle-tiden 
med dens spændingsforhold mellem storby og natur, 
forbrug og skønhed, materialitet og spiritualitet. Udstil-
lingen undersøgte også, hvordan 1960’ernes hippie-
generation fandt inspiration i den utopiske impuls og 
spirituelle kraft i Muchas bevidsthedsudvidende uni-
vers. Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden.

Fra foråret og året ud var det også muligt at fordybe sig 
i sydafrikanske Candice Breitz’ omfattende videoin-
stallation Love Story. Mødet med de to berømte Hol-
lywood-skuespillere Julianne Moore og Alec Baldwin 
og seks ukendte flygtninge fra hele verden konfronte-
rede de besøgende med grusomme og bevægende 
skæbnefortællinger og udfordrede os til at reflektere 
over, hvilke fortællinger der rørte os mest - flygtninge-
nes intime og direkte beretninger eller skuespillernes 
professionelle og sammenklippede genopførelse af 
dem. Love Story er et højaktuelt indlæg i samfunds-
debatten og et hovedværk i Breitz’ produktion, som 
allerede i 2017 blev erhvervet til ARKENs samling med 
støtte fra Ny Carlsbergfondet. 

Kære planet tog hen over sommeren de besøgende 
med udendørs på vandring i ARKENs voksende skulp-
turlandskab med Astrid Myntekærs spektakulære, hy-
bride konkylier på nethinden og med Amalie Smiths 
fremtidsfiktion i ørerne, en fortælling om hvordan 
menneskehedens historie skal formidles til en frem-

tid, hvor mennesket ikke længere findes. Begge vær-
ker blev skabt til udstillingen og er siden erhvervet til 
ARKENs samling. Kære planet var den fjerde i udstil-
lingsrækken Kunst i sollys, som udfolder sig gennem 
sommermånederne med ny og publikumsinvolveren-
de samtidskunst, der rejser spørgsmål til emner som 
natur og klima. Udstillingen blev realiseret med støtte 
fra Beckett-Fonden.

Maleren og billedhuggeren J.F. Willumsen fyldte hen 
over sommer og efterår museet med et væld af far-
vestærke og betagende værker, og museets gæster 
tog begejstrede imod denne pragtudstilling. Udstil-
lingen blev skabt i tæt samarbejde med Willumsens 
Museum, der med særdeles generøse udlån var af-
gørende for udstillingens succes. Med fokus på Wil-
lumsens inspiration fra sin egen samtids populærkul-
tur, ikke mindst tegneserien, gav udstillingen et nyt 
og forfriskende perspektiv på den store ener i dansk 
kunst. Udstillingen blev støttet af Lemvigh-Müller Fon-
den, 15. Juni Fonden, Konsul George Jorck og Hustru 
Emma Jorck’s Fond samt Knud Højgaards Fond.

Årets højdepunkt og største satsning på udstillings-
fronten var Van Gogh. Den første store udstilling med 
malerier og tegninger af Vincent van Gogh i Danmark 
i mere end 50 år åbnede på ARKEN i september takket 
være et fantastisk samarbejde med Kröller-Müller Mu-
seum i Otterlo, der udlånte 28 malerier og 11 tegninger 
fra deres enestående Van Gogh-samling. Udstillingen 
blev taget ekstremt godt imod af såvel pressen som 
publikum, der strømmede til Ishøj for at opleve den 
verdensberømte kunstners spirituelle skildringer af 
naturen og mennesket. Året blev det bedst besøgte 
hidtil med et besøgstal på i alt 415.000 mod 347.000 
i 2017, hvilket ikke mindst skyldtes Van Gogh. Udstillin-
gen blev realiseret med støtte fra Augustinus Fonden 
og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Samtidig vistes udstillingen Starry Nights, en særpræ-
sentation af værker fra ARKENs samling af danske og 
internationale kunstnere. De udvalgte værker samle-
de de tematiske tråde op fra Van Gogh og gav et ind-
blik i samtidskunstens interesse for nutidsmenneskets 
forhold til spiritualitet og natur. 

LEDELSESBERETNING
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LEDELSESBERETNING

Undervisning på ARKEN
ARKEN gjorde med flere nyskabende pilotprojekter i 
2018 igen en stor indsats for at tilbyde undervisning 
og kunstformidling til gavn for museets gæster. Et 
særligt fokus ligger på børn og unge, udsatte grup-
per, partnerskaber med foreningsdanmark samt dag- 
og uddannelsesinstitutioner som børnehaver, pro-
duktionsskoler, erhvervsuddannelser mv., men også 
ældre, demente borgere fik i 2018 en stor og særlig 
oplevelse med kunsten. ARKEN Undervisning søsatte 
nemlig pilotprojektet Forglem mig ej – et tværfagligt 
samarbejde med kunst som sundhedsfremme for de-
mente som formål. Et projekt som fik stor succes, og 
som derfor fortsætter i 2019 i partnerskab med Ishøj 
Kommune.

ARKEN lancerede også ARKEN ART & TECH Lab, der 
sammenkobler samtidskunst, teknologi og demokra-
tisk dannelse. I den forbindelse blev den første Coding 
for Diversity Camp afholdt. Unge fra Ishøj Ungdoms-
skole undersøgte over tre dage de værdimæssige 
perspektiver af teknologien, og ved hjælp af kunsten 
forholdt de sig nysgerrigt og kritisk til de skjulte koder, 
der fylder så meget i vores tid. Desuden gennemførte 
museet i partnerskab med Det Danske Filminstitut 
initiativet Dreamers’ Academy - en række workshops 
med fokus på unge og co-creation, hvor brancheak-
tører i samarbejde med unge udforskede nye fortæl-
linger i krydsfeltet mellem film, kunst og teknologi.

I 2018 fortsatte Åben Skole-projektet Laboratorium 
for kreativ læring. I samarbejde med fem Vestegns-
kommuner undersøgte og udviklede projektet forma-
ter til Åben Skole-samarbejder på tværs af skole og 
museum. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
og afsluttes i 2019.

Projektet På små ben i billedrum blev afsluttet. Projek-
tet havde til formål at udvikle varige læringsfællesska-
ber mellem kultur- og daginstitutioner med henblik på 
styrkelsen af små børns møde med kunst og kultur. 
Erfaringerne fra projektet lever videre i nye forløb og 
partnerskaber i 2019. 

Museets øvrige virke
Sideløbende med udstillingsaktiviteterne havde mu-
seet i 2018 fokus på en række væsentlige erhvervelser 
til ARKENs samling. Generøse fonde gjorde det muligt 
for ARKEN at erhverve en række nye samtidsværker 
af yngre danske kunstnere, som er centrale for mu-
seets repræsentation af samtidskunsten. Det gælder 
bl.a. flere større installationsværker af kunstnere som 
Vinyl -terror & -horror, Amalie Smith og Lea Guldditte 
Hestelund. Sammen med erhvervelsen af den tyske 
kunstner Thilo Franks store skulpturelle installation 
You and I, wandering on the snake’s tail vil flere af 
disse kunstneres værker blive en del af ARKENs skulp-
turpark i landskabet omkring museet. ARKEN erhver-
vede med støtte fra Ny Carlsbergfondet desuden en 
skulptur af den australske kunstner Patricia Piccinini, 
som museet giver en stor særudstilling i 2019. Endelig 
skabte ARKEN i samarbejde med den palæstinensisk-
britiske kunstner Mona Hatoum og Edition Copenha-
gen et nyt litografisk værk i serien ARKEN Edition. Ha-
toum er en central kunstner i ARKENs samling, hvori 
litografiet blev indlemmet.

En væsentlig indsats på ARKEN blev lagt i processen 
henimod etableringen af ARKEN WALK i samarbejde 
med Ishøj Kommune og Realdania i 2019. ARKEN 
WALK er en ny kunststi mellem Ishøj Station og AR-
KEN, som skal binde strækningens forskellige by- og 
naturområder sammen for borgere og museumsgæ-
ster, således at turen fra stationen og ud til ARKEN bli-
ver en særlig kunstoplevelse udformet i et samarbej-
de med kunstner og landskabsarkitekter. I september 
blev vinderne af projektkonkurrencen afsløret. Det var 
billedkunstner Jeppe Hein, arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue og Creator Projects.

Museumsoplevelsen fik et stort kvalitetsløft i 2018, da 
ARKEN CAFÉ og erhvervsklublokalet undergik en til-
trængt og gennemgribende revitalisering med et helt 
nyt interiør og rumdesign. Lyse træsorter og varme 
farvetoner i et opdateret og uformelt miljø kommer 
nu caféens gæster i møde og binder på harmonisk vis 
det indendørs sammen med udsigten til klitter og hav.
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På PR-fronten blev Van Gogh-udstillingen årets store 
kunstbegivenhed i Danmark, den ryddede forsider, 
høstede stjerneregn og blev massivt omtalt også i 
internationale medier. Alphonse Mucha-udstillingen 
ramte noget i tidsånden med de sarte farvetoner og 
det let dekadente univers begejstrede både anmel-
dere, stylister og livsstilsjournalister. Ugo Rondinones 
vegetative og ”selfie”-venlige klovne blev årets store 
Instagramhit. Willumsen blev en øjenåbner for man-
ge, og hans farvestrålende og vilde univers indbød til 
deling på de sociale medier. Samlet set lå omfanget af 
presseomtale på print og online på sidste års niveau, 
mens det nåede nye højder på de sociale medier. 

Van Gogh tiltrak også et stort og begejstret nyt pub-
likum, som fik øjnene op for ARKENs kvaliteter og for 
de kommende interessante udstillinger. Antallet af 
KLUB ARKEN-medlemskaber ”boomede” og nåede i 
2018 det hidtil højeste antal på 8.339 enkelt- og par-
medlemskaber. KLUB ARKENs to store kunstrejser gik 
til hhv. Prag og Amsterdam. På den korte distance 
stod Nordjylland med bl.a. Kunsten og Odden Herre-
gård på klubbens program. De mange aktiviteter for 
klubbens medlemmer var eftertragtede. I december 
fejrede klubben sit 20-årsjubilæum med en overdådig 
og festlig jazzbrunch i museets store koncertsal.

Marc Quinn, Bhasat Wilap at Assi Ghat, 2010

LEDELSESBERETNING
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Årets udstillinger har dansk og international samtids-
kunst på programmet og byder på en enestående 
præsentation af én af moderne kunsts helt store 
klassikere, Pablo Picasso, der bliver genlæst i et kon-
temporært perspektiv. ARKENs samling er samtidig 
et centralt udgangspunkt for museets udstillingspro-
gram, hvorfor hele to udstillinger tager udgangspunkt 
i værker fra denne.

2019 åbner med en stor separatudstilling af den 
australske kunstner Patricia Piccinini, der tager publi-
kum med på opdagelse i fremtiden. Kunstnerens ver-
den myldrer med hybride skabninger, der har fået liv 
gennem de nyeste digitale og bioteknologiske mulig-
heder og eksperimenter. 

ARKENs samling indeholder også værker, der rummer 
forunderlige fortællinger, som kan vende op og ned 
på vores opfattelser af virkeligheden. Med inspiration 
fra Patricia Piccininis fantasifulde og kærlige univers 
præsenteres værker fra ARKENs samling, der udfor-
drer vores vante blikke, tankemønstre og forståelser 
af os selv og vores verden. 

Sommerens udendørsudstilling præsenterer nye vær-
ker i ARKENs skulpturpark, som udfolder sig på Kun-
stens Ø og i Strandparkens naturskønne landskab. 
Under titlen Kroppens Arena sætter udstillingen fokus 
på forholdet mellem menneskets krop og den omgi-
vende verden. 

Udstillingen i efteråret tager pulsen på et udsnit af 
ung dansk samtidskunst, som på tværs af installation, 
skulptur og film undersøger en række forandringer, 
der præger vores tid. Udstillingen kigger på aktuelle 
strømninger hos den unge generation af kunstnere 
og deres arbejder i forskellige spændingsfelter mel-
lem det personlige og det politiske, kroppen og syste-
met, det hverdagslige og det globale. 

Fra oktober viser ARKEN en perlerække af Pablo Pi-
cassos bedste værker i særudstillingen Elsket af Pi-
casso: Kærlighedens magt. Pablo Picasso er en af de 

mest betydningsfulde og anerkendte kunstnere i den 
moderne vestlige kunsthistorie, og udstillingen er en 
stor satsning skabt i et tæt samarbejde med Musée 
national Picasso-Paris. Den præsenterer i alt 51 vær-
ker inden for maleri, skulptur, tegning og grafik – heri-
blandt talrige mesterværker fra museets samling. Ud-
stillingen kaster et nyt blik på forholdet mellem den 
spanskfødte kunstner og hans forhold til sine model-
ler. Udstillingen giver et unikt indblik i, hvordan Picas-
sos venner, familie, koner og kærester udfordrede og 
inspirerede hans kunstneriske udvikling. 

Arbejdet med ARKEN WALK fortsætter. Museet ser 
frem til, at Jeppe Heins røde, bøjede gadelampeag-
tige skulpturer kommer til at stå som finurlige vejvi-
sere på ruten fra Ishøj Station som en inddragende og 
sanselig kunstoplevelse.

Museets banebrydende virke inden for undervisning 
og udvikling af nye pædagogiske metoder og projek-
ter fortsætter i 2019. ARKEN fik i slutningen af 2018 
midler fra Partnerskabet @lliancen til i 2019 at arbejde 
med museet og samtidskunsten som et demokratisk 
dannelsesrum med fokus på forebyggelse af eks-
kluderende tendenser i den digitale ungdomskultur. 
Projektet hedder Kunsten at hacke fakers, trolde og 
haters – Disinformation og propaganda i digital ung-
domskultur. Partnerskabet @lliancen består af Politi-
ets Efterretningstjeneste (PET), Nationalt Center For 
Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet (STUK), Medierådet for Børn 
og Unge samt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Børns 
Vilkår, Skolelederforeningen og Efterskoleforeningen.

I foråret åbner desuden det nye ARKEN LAB i Ishøj By 
Center, hvor tusinder af borgere dagligt færdes og 
mødes på tværs af generationer, etnicitet og sociale 
skel. I det nye LAB vil ARKEN bl.a. tilbyde kunstformid-
ling, podcast-studie og workshops, alle med afsæt i 
museets eksisterende viden og praksis.

FORVENTNINGER TIL 2019

FORVENTNINGER
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UDSTILLINGER

My Music åbnede i 2017 og varede til 25. marts 2018.

Ugo Rondinone – ensomhedens sprog åbnede i 
2017 og varede til 9. december 2018.

Alphonse Mucha 
3. februar – 3. juni 2018
ARKENs store udstilling med art nouveau-mesteren 
Alphonse Mucha viste vej ind i Muchas æstetiske uni-
vers og udfoldede fin de siècle-tiden i Paris med dens 
mange spændingsforhold mellem natur og storby, 
forbrug og skønhed, materialitet og spiritualitet.

• Udstillingen bestod af 125 værker af den tjek-
kiske kunstner på tværs af medier som litografi, 
tegning, fotografi og olie på lærred. Udstillingen 
perspektiverede til 1960’ernes psykedeliske kunst 
og musik med præsentationer af koncertplakater 
og pladecovers og viste, hvordan Muchas æstetik 
og utopiske impuls inspirerede den unge hippie-
generation. Udstillingen blev lavet i samarbejde 
med Mucha Foundation.

• Udstillingen blev ledsaget af et rigt illustreret ka-
talog med artikler af museets kunstfaglige medar-
bejdere og to eksterne skribenter. I artiklerne blev 
både Muchas kunst, art nouveau, periodens okkul-
tisme og den psykedeliske 1960’er-kunst udfoldet.

• Udstillingen fik gode anmeldelser af en bred, lands-
dækkende presse. Den blev både rost for kurate-
ring, udstillingsdesign og formidlingen af aktualite-
ten i Muchas univers i vores samtid. 

• I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt fore-
drag ved museets kunstfaglige medarbejdere og 
de to eksterne katalogskribenter, kulturjournalist 
Heidi Laura og ph.d. Kasper Opstrup, hvor artikler-
nes perspektiver blev yderligere udfoldet. Desuden 
blev der afholdt foredrag om Muchas kunst og om 
art nouveau som kunsthistorisk periode på Folke-
universitetets afdeling ved Holmegaard-Suså.

• 30 KLUB ARKEN-medlemmer tog på en udsolgt rej-
se til Prag i Alphonse Muchas fodspor bl.a. med pri-
vat besøg og rundvisning i Muchas barnebarns hus. 

• Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden.

Kære planet 
23. juni - 23. september 2018
Årets udendørs sommerudstilling, Kære planet, var 
den fjerde i serien Kunst i sollys. Udstillingen videre-
førte et spor fra udstillingen Natur/Retur året før, der 
omhandlede den antropocæne tidsalder. Omdrej-
ningspunktet for Kære planet var aktuelle spørgsmål 
om klimaforandringer, som særligt den unge gene-
ration af samtidskunstnere stiller skarpt på disse år. 
Udstillingen satte spotlys på, hvordan unge kunstnere 
kan hjælpe os med at tænke, sanse og agere på ran-
den af klimakatastrofer. 
 
• Udstillingen præsenterede nye stedsspecifikke 

værker af de to prisvindende, unge billedkunstnere 
Astrid Myntekær og Amalie Smith. Deres praksisser 
rummer stærke og nytænkende økologiske dimen-
sioner. Værkerne forholdt sig direkte til museets 
placering i en kunstigt anlagt natur og ARKENs øv-
rige landskab. De to meget forskellige værker – et 
lydværk og et skulpturværk – dannede tilsammen 
ramme om et fremtidsscenarie, hvor dystopiske te-
matikker om havforsuring, ekstremt vejr og hybride 
væsener, nye værdier for både kunst og overlevel-
se, blev udfoldet.

• Udstillingen, der fandt sted i landskabet omkring 
museet, var tilgængelig og gratis for alle brugere af 
Ishøj Strandpark alle dage og hele døgnet.

• Udstillingen blev formidlet via skilte udendørs. 
For gæster på museet var en formidlingsfolder 
på dansk og engelsk til rådighed, hvor udstilling, 
kunstnere og værker blev præsenteret. 

• Ifm. udstillingen blev der afholdt en artist talk med 
de to kunstnere Amalie Smith og Astrid Myntekær, 
der gik i samtale om kunst, klimaforandringer og 
sci-fi-fortællinger. Samtalen var meget velbesøgt og 
modereret af udstillingens inspektør.

• Udstillingen blev ledsaget af en række andre aktivi-
teter, herunder Familiesøndage ved ARKEN Under-
visning og særligt tilrettelagte kunstvandringer på 
Kunstens Ø.

• Værkerne er efterfølgende erhvervet til ARKENs 
samling og kan derfor opleves hvert sommerhalvår.

• Udstillingen fik bl.a. flot mediedækning i Weekend-
avisen.

UDSTILLINGER
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Love Story 
10. marts – 9. september 2018
Hvilke historier er vi villige til at lytte til? Hvilke historier 
bevæges vi af? Hvordan kan det være, at det samme 
publikum, som bliver rørt til tårer af en Hollywood-
film, kan stå over for et virkeligt menneskes lidelser 
uden at blive følelsesmæssigt berørt? I Love Story, en 
monumental videoinstallation af sydafrikanske Can-
dice Breitz, blev ARKENs gæster konfronteret med 
spørgsmål om, hvordan identifikation og empati op-
står. Værket er baseret på videointerviews med seks 
menneskers personlige fortællinger om at flygte fra 
deres land pga. forskellige undertrykkende forhold og 
giver et indblik i den såkaldte flygtningekrises globale 
omfang. 

Installationens første rum præsenterede en hektisk 
klippet videomontage med Hollywood-skuespillerne 
Alec Baldwin og Julianne Moore, der genopførte brud-
stykker af interviewene med professionel indlevelse. I 
det andet rum vistes de oprindelige interviews i deres 
fulde længde og kompleksitet på seks skærme.

Love Story er et hovedværk i Candice Breitz’ produk-
tion, som ARKEN erhvervede til samlingen med støtte 
fra Ny Carlsbergfondet. Værket blev efter udstillings-
periodens ophør stående som en del af præsentatio-
nen af ARKENs samling.

J.F. Willumsen – Farver & striber
2. juni 2018 – 13. januar 2019
Bjergbestigersker og badende børn med appetit på 
livet, venetianske facader badet i solgult lys og ejen-
dommelige selvportrætter som både superhelt og 
antihelt. På ARKEN har det længe været et ønske at 
præsentere en udstilling med én af kæmperne i dansk 
kunsthistorie: Jens Ferdinand Willumsen. Udstillingen 
J.F. Willumsen – Farver & striber rummede hele Wil-
lumsens eksperimenterende praksis og præsente-
rede ny forskning i hans appetit på – og blik for – det 
populærkulturelle billedboom, som han samlede i ud-
klipsmapper. Således skinnede Willumsens fortsatte 
relevans igennem i udstillingen med uformindsket 
styrke. Hans fornemmelse for selviscenesættelse og 
hans forbrug af medierede billeder vækker genklang 

i dag, hvor mange af os storforbruger billeder på et 
væld af sociale medieplatforme. I det lys virker Wil-
lumsens kolossale billedarkiv og hans strøm af serielle 
billeder mere aktuelle end nogensinde før. 

• Udstillingen viste 122 værker af J.F. Willumsen samt 
fotografier, keramiske blade og udklip. Udstillingen 
blev skabt i tæt samarbejde med J.F. Willumsens 
Museum, der generøst havde stillet hele deres ene-
stående samling til rådighed. 

• De øvrige udlånere var Davids Samling, Design-
museum Danmark, Brandts, G.A. Hagemanns Kol-
legium, Moderna Museet, Stockholm, Galleri Bo 
Bjerggaard, Kunsten Museum of Modern Art, Ska-
gens Museum samt private udlånere.

• Et fuldt illustreret forskningsbaseret udstillingskata-
log med fire videnskabelige artikler (heraf én fag-
fællebedømt) blev udsolgt og genoptrykt.

• Der blev afholdt tre inspektørforedrag, et assistent-
foredrag og et foredrag ved Anne Gregersen, post-
doc og museumsinspektør ved Willumsens Museum.

• ARKEN arrangerede i samarbejde med Folkeuni-
versitetet undervisningsforløbet Farverige forny-
ere, der tog afsæt i J.F. Willumsen, Van Gogh og 
kunstnermyten. Forelæserne var Anne Gregersen, 
Sarah Holst, cand.mag., Lisbeth Bonde, forfatter og 
kunstkritiker samt Jens Tang, postdoc ved Køben-
havns Universitet.

• Med udgangspunkt i Willumsen-udstillingen ar-
rangerede ARKEN Undervisning i samarbejde med 
Techfestivalen et pilotprojekt for unge mellem 16-
20 år om drømme, digital dannelse og kreativitet.

• KLUB ARKEN arrangerede en udsolgt todages-
tur til Danmarks næststørste Willumsen-samling; 
Herregården Odden i Nordjylland. KLUB ARKEN 
indgik desuden et samarbejde med Realdanias 
medlemsklub om udveksling af fire eksklusive om-
visninger i hhv. Willumsens ateliervilla i Hellerup og 
Willumsen-udstillingen på ARKEN. Alle omvisninger 
blev udsolgt. Endelig var KLUB ARKEN på J.F. Wil-
lumsens Museum i Frederikssund for at besøge de-
res særudstilling Ekkorum.

• Udstillingen blev støttet af Lemvigh-Müller Fonden, 
15. Juni Fonden, Konsul George Jorck og Hustru 
Emma Jorck’s Fond samt Knud Højgaards Fond.
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Van Gogh
1. september 2018 – 20. januar 2019
Årets største satsning var efterårsudstillingen Van 
Gogh, som helt enestående og for første gang i Dan-
mark i mere end 50 år kunne præsentere 39 værker 
af den verdensberømte, hollandske kunstner. Udstil-
lingen havde fokus på forholdet mellem kunst, men-
neske, natur og religion i Van Goghs værker. Gennem 
28 malerier og 11 tegninger viste udstillingen, hvor-
dan kunstnerens skildringer af hårdtarbejdende hol-
landske bønder og betagende sydfranske landskaber 
skulle udfolde det guddommelige i naturen og men-
nesket – midt i en brydningstid, hvor troen var under 
pres fra moderne filosofi og videnskab.

• Udstillingen præsenterede i alt 39 værker af Vin-
cent van Gogh skabt i perioden 1883-90 og med 
hovedvægten lagt på hollandske bondemotiver 
samt landskabsmaleri fra Sydfrankrig. Udstillingen 
blev realiseret i tæt samarbejde med Kröller-Müller 
Museum i Otterlo, Holland, som havde udlånt alle 
værker til udstillingen.

• Et fuldt illustreret udstillingskatalog blev produce-
ret til udstillingen på dansk og engelsk. Kataloget 
præsenterede tre videnskabelige artikler samt et 
essay. Det dansksprogede katalog blev udsolgt.

• Udstillingen fik en ekstraordinær stor og positiv 
mediedækning på tværs af trykte og elektroniske 
medier. De landsdækkende aviser gav udstillin-
gen topkarakterer i form af fem hjerter fra Politi-
ken samt seks stjerner fra Berlingske, Børsen og 
Jyllands-Posten, der beskrev udstillingen som ”den 
utvivlsomt vigtigste kunstudstilling i Danmark i år.”  

• Den Oscarnominerede animationsfilm Loving Vin-
cent blev vist flere gange dagligt på museet i hele 
udstillingsperioden.

• Hen over efteråret afholdtes en foredragsrække med 
forfatter Merete Pryds Helle, kunstner Jesper Chri-
stiansen og præst Kristian Ditlev Jensen samt 13 ud-
solgte foredrag om Van Gogh ved museets ansatte.

• ARKEN arrangerede i samarbejde med Folkeuni-
versitetet undervisningsforløbet Farverige forny-
ere, der tog afsæt i J.F. Willumsen, Van Gogh og 

kunstnermyten. Forelæserne var Anne Gregersen, 
postdoc og museumsinspektør ved Willumsens 
Museum, Sarah Holst, cand.mag., Lisbeth Bonde, 
forfatter og kunstkritiker samt Jens Tang, postdoc 
ved Københavns Universitet.

• KLUB ARKEN tog i oktober på en udsolgt rejse for 
bl.a. at opleve de store Van Gogh-samlinger på 
Van Gogh Museum i Amsterdam og Kröller-Müller 
Museum i Otterlo.

• ARKEN var i december til stede i Ishøj By Center 
med en pop up-formidlingsstation, der bl.a. præ-
senterede en podcast om Van Goghs breve.

• Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden og 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Starry Nights
23. juni - 30. december 2018
Sideløbende med Van Gogh viste ARKEN en særpræ-
sentation af samtidskunstværker fra ARKENs samling, 
der perspektiverede Van Gogh-udstillingens fokus på 
forholdet mellem kunst, menneske, natur og spiritualitet. 

• Under titlen Starry Nights satte udstillingen fokus på 
menneskets kontrastfyldte forhold til naturen.  Når vi 
betragter den funklende stjernenat og den uende-
lige natur, føler vi et kosmisk tilhørsforhold. Alligevel 
betragter vi ofte landskabet gennem digitale, ma-
nipulerende filtre. Vi forårsager klimaforandringer, 
så isbjerge smelter, og plantearter uddør. Alt imens 
menneskelige aftryk og efterladenskaber viser sig 
overalt i landskabet, spirer mytologiske og spirituelle 
undertoner frem næret af en ny søgen efter harmo-
ni og forbindelse mellem menneske og natur.

• Værkernes naturskildringer havde det til fælles, at 
de alle spejler menneskets handlinger, forestillinger, 
længsler eller frygt. Harmoni mødte kaos, glatte 
overflader mødte stoflige dybder, det kunstige 
mødte det organiske, evighed mødte flygtighed. 

• Starry Nights viste værker af Olafur Eliasson, Cy-
prien Gaillard, Mads Gamdrup, Jeppe Hein, Marie 
Kølbæk Iversen, Per Kirkeby, Thorbjørn Lausten, Kir-
sten Ortwed, Finn Naur Petersen, Lea Porsager, Erik 
Steffensen, Alexander Tovborg og Clare Woods.

UDSTILLINGER
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Besøgende i udstillingerne Alphonse Mucha, J.F. Willumsen - Farver & striber, Kære planet og Van Gogh
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SAMLING

Erhvervelser
Mona Hatoum
Untitled (whisks), 2018
Litografi på Velin d’Arches-papir, 
63,5 x 82 cm
Skabt i samarbejde med kunstne-
ren og Edition Copenhagen

Lea Guldditte Hestelund
The Compensators, I, 2018
Rustfrit stål, gummi, d. ca. 200 
cm, h. ca. 100 cm
Købt af kunstneren

Lea Guldditte Hestelund
The Compensators, II, 2018
Rustfrit stål, gummi, b. ca. 30 cm, 
l. ca. 180 cm 
Købt af kunstneren

Eske Kath
From Where I Sit, 2018
Akryl på lærred, 3 dele, i alt 205 x 
330 cm
Købt hos Galerie Mikael Andersen

Eske Kath
Open Shelter, 2018
Bronze, akryl på lærred, metal-
ramme, LED-spot
5 dele (fire stole og en parasol), 
variable mål
Købt hos Galerie Mikael Andersen

Astrid Myntekær
The Hermit, 2018
Skum, metal, polyurethan, resin, 
akryl og skibslak, 3 dele, variable 
mål
Købt af kunstneren

Patricia Piccinini
The Struggle, 2017
Glasfiber, autolak, læder, stål, mo-
torcykeldele, 200 x 240 x 120 cm

Købt af kunstneren med støtte fra 
Ny Carlsbergfondet 

Marc Quinn
Bhasat Wilap at Assi Ghat, 2010
Olie på lærred, 168 x 268 cm
Købt hos Bruun Rasmussen

Amalie Smith
51 e.DSO, 2018
3D-lyd streamet fra domænet 
51edso.info, varighed 25:28 min.
Købt af kunstneren

Vinyl -terror & -horror
THE MAGIC OF, 2018
Blandede materialer, variable mål
Købt af kunstnerne med støtte fra 
Slots- og Kulturstyrelsen 

Udlån
Martin Bigum
The Vision, 2016
Olie på lærred med harelim, 170 x 
170 cm
Udlånt til ”Det maleriske nu – Peter 
Hansen & Martin Bigum”, Faaborg 
Museum, 11. maj – 21. oktober 2018

Martin Bigum
Self-portrait (Stamina), 2013
Kul og pastel på papir, 100 x 70 cm
Udlånt til ”Det maleriske nu – Peter 
Hansen & Martin Bigum”, Faaborg 
Museum, 11. maj – 21. oktober 2018

Thilo Frank
You and I, wandering on the 
snake’s tail, 2016
Træ, rustfri stålwire, galvaniseret 
stål, aluminium, sensorstyret lys-
system, d. 1000 cm, h. 350 cm
Udlånt til ”Light Art Festival”, Licht-
stadt Feldkirch, 3. – 6. oktober 2018

Jeppe Hein
Moving Neon Cube, 2004
Neonrør, transformer, 67 x 185 x 
185 cm
Udlånt til ”Minimalism: Space. 
Light. Object”, ArtScience Muse-
um, Singapore, 17. november 2018 
– 19. april 2019

Jeppe Hein
Two-way Mirror Mobile, 2011
Dobbeltsidede spejle, højglans-
poleret stål, stålreb, d. 350 cm
Udlånt til ”Carl Nielsen og Anne 
Marie Carl-Nielsens Legat 2018”, 
Den Frie Udstillingsbygning, 
29. september – 28. oktober 2018

Tim Noble & Sue Webster
Falling Apart, 2001
Assemblage, variable mål
Udlånt til ”Hans Christian Ander-
sen: Poet mit Feder und Schere”, 
Kunsthalle Bremen, 20. oktober 
2018 – 24. februar 2019

Kirstine Roepstorff
Forms of the Below, 2009
Collage, 236 x 432 cm
Udlånt til “Kirstine Roepstorff – 
Edicius og Lilith”, Trapholt Muse-
um for Moderne Kunst og Design, 
20. januar – 25. november 2018

Lars Tygesen
Uden titel, 2007
Olie på lærred, 250 x 250 cm
Udlånt til G.A. Hagemanns Kol-
legium, 25. august 2018 – 25. 
januar 2019

ARKENS SAMLING
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ARKENs forskning tager afsæt i museets samling og 
ansvarsområde. ARKEN har siden museets åbning i 
1996 samlet lige over 400 værker inden for ansvars-
området dansk, nordisk og international samtidskunst. 
ARKENs forskning kan vedrøre kunsthistoriske, teore-
tiske og æstetiske problemstillinger såvel som kunst-
pædagogiske, formidlings- og bevaringsmæssige 
aspekter. Museets forskningsprojekter skal altid, i et 
eller andet omfang, føre til formidling og synliggørelse 
analogt såvel som digitalt og udfolder sig således på 
flere platforme og gennem aktiviteter som udstillinger, 
faglige seminarer, foredrag, konferenceoplæg, artikler 
i eksterne tidsskrifter og i museets egne udgivelser. 
Den overordnede målsætning er at understøtte kun-
stens relevans og aktualitet og skabe ny viden og ind-
sigt i kunsten og dens tolkninger af tilværelsen til gavn 
for museet, de besøgende og samfundet.

• Museet reviderer aktuelt sin forskningsstrategi og 
arbejder med udviklingen af museets individuelle 
forskningsprofiler.

• Museet prioriterer sine forskningsressourcer inden 
for ansvarsområdet og samarbejder fortsat med 
University of Oxford, Ruskin School of Art om et 
praktikprogram.

• Museet arbejder fremadrettet på fortsat at styrke 
produktionen af fagfællebedømte artikler og ar-
bejder på en øget tilknytning af ph.d.-stipendiater, 
postdocs eller øvrige forskningsprojekter. 

• Museets hjemmeside rummer information om 
forskningsprojekter og links til forskningspublika-
tioner, ligesom museets kunstfaglige medarbej-
dere registrerer deres forskning på forsknings-
portalen PURE.

• Museumsdirektør Christian Gether er fortsat til-
knyttet som adjungeret professor ved Institut for 
Kommunikation, Virksomhed og Informationstek-
nologier, Roskilde Universitet

• De kunstfaglige medarbejdere deltager løbende i 
relevante netværk og i fondsarbejde, som indbefat-
ter forskningsbevillinger, og de fungerer som fag-
fællebedømmere og censorer ved Københavns Uni-
versitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

• ARKEN udgav i 2018 fire publikationer, hvoraf en 
også blev udgivet i en engelsk udgave. Publikatio-

nerne rummede syv artikler af eksterne forfattere 
og fem interne artikler ved ARKENs kunstfaglige 
medarbejdere. En af de eksterne artikler blev fag-
fællebedømt. Herudover bidrog ARKENs kunstfag-
lige medarbejdere med to artikler til eksterne publi-
kationer. 

• Der var i 2018 forskningsaktiviteter ifm. udstillings-
projekterne J.F. Willumsen – Farver & striber og Kære 
planet samt ifm. forskningsnetværket Take Part.

• ARKENs kunstfaglige medarbejdere deltog med i 
alt ni oplæg på formidlings- og forskningsrettede 
seminarer.

• ARKENs kunstfaglige medarbejdere formidlede de-
res forskning gennem offentlige foredrag på mu-
seet knyttet til de aktuelle udstillinger.

• Afslutningen på partnerskabsprojektet På små ben i 
billedrum mellem ARKEN og Heerup Museum samt 
daginstitutioner og biblioteker i Ishøj og Rødovre 
Kommuner blev markeret med afholdelse af et vi-
dendelingsseminar og lancering af publikationen 
På små ben – et partnerskabsprojekt mellem dagin-
stitutioner og kulturinstitutioner.

FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING

Publikationen om partnerskabsprojektet mellem 
daginstitutioner og kulturinstitutioner

FORSKNING
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I 2018 skabte ARKEN et nyt litografisk værk i serien 
ARKEN Edition i samarbejde med den palæstinensisk-
britiske kunstner Mona Hatoum og det litografiske 
værksted Edition Copenhagen. Mona Hatoum er en 
af de allervigtigste, internationale samtidskunstnere. 
Hun er født i Beirut af palæstinensiske forældre og 
lever i London. Mange af hendes værker handler om 
konflikter, krig og kontrol, køn, individ og fremmed-
gørelse. Det nye litografi, Untitled (whisks), trækker 

på både surrealisme og minimalisme. De fire piskeris, 
som stammer fra Hatoums store samling af piskeris, 
er på én gang velkendte og fremmede for os. De min-
der os måske om flødeskumskager og hjemlig køk-
kenhygge, men de er linet op til en stram og sær dans, 
hvidt på sort og i en skarp fotografisk gengivelse, der 
giver redskaberne et surreelt liv og gør dem kølige og 
metalliske. 

ARKEN EDITION

EDITION

Mona Hatoum, Untitled (whisks), 2018
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Kerneydelsen i ARKENs undervisningsarbejde er at 
rammesætte børns, unges og voksnes møde med 
kunst på en sådan måde, at alle bliver udfordret æste-
tisk, intellektuelt, kropsligt og følelsesmæssigt. Mu-
seet 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. De centrale indsatsområder i 
2018 var følgende:

Skoler
500 skoleklasser besøgte ARKEN og deltog i under-
visningsforløb med museets undervisere. Dette svarer 
til en stigning på 25 pct. ift. 2017. På ARKEN lærer ele-
ver ikke om kunst, men af og med kunst – af og med 
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 2018 satte undervisningsforløbe-
ne fokus på følgende overskrifter/udstillinger:

• Mucha Mash-up – visuelle undersøgelser, reflek-
sion og reaktualisering / Alphonse Mucha

• Kreative og visuelle laboratorieforsøg med afsæt i 
Ugo Rondinone / Ugo Rondinone – ensomhedens 
sprog

• Vild (sammen) med Willumsen / J.F. Willumsen – 
Farver & striber

• Ind i landskabet med kartoffelkoner, løg og halm-
baller / Van Gogh

• ARKEN som inspirationskasse / ARKENs samling

Kickstart
I tæt partnerskab med lokale skoler og lærere udvikle-
des længerevarende kickstartforløb, der foregik både 
på skolen og på museet, og som afsluttedes med for-
ældrearrangementer på ARKEN. I 2018 støttede Ishøj 
og Ballerup Kommuner gennemførelsen af kickstart-
forløb med klasser fra alle deres skoler. Samarbejdet 
med Ballerup Kommune blev sat i gang i august 2017 
og fortsætter ind i 2019.

Laboratorium for kreativ læring – 
den åbne skole i praksis
En stor og vigtig indsats var fortsættelsen af det tre-
årige 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 længe-
revarende Åben Skole-forløb i tætte partnerskaber 
med skoler fra fem omkringliggende kommuner: Is-
høj, Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup og Greve. I 
2018 blev der afviklet 47 af disse forløb, der hver især 
foregik over fem til seks dage på både museum og 
skole og med et afsluttende arrangement på museet 
for børn og forældre. Projektet ønsker at fremme kvali-
teten af Åben Skole-møder mellem kulturinstitutioner 
og skoler gennem kompetenceudvikling, lærersamar-
bejder og kreative metoder. Projektet afsluttes i 2019.  

Daginstitutioner
I samarbejde med Ishøj Kommune og kommunens 
daginstitutioner blev der udviklet forløb i ARKENs 
samling til de store børnehavebørn. 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 afsluttet – et partnerskabspro-
jekt mellem ARKEN og Heerup Museum samt daginsti-
tutioner og biblioteker i Ishøj og Rødovre Kommuner. 
Forløbene tog i 2018 udgangspunkt i billedbøger fra 
bibliotekerne og udfoldede sig derefter på både mu-
seerne og i daginstitutionerne. Partnerskabsprojektet 
blev afsluttet i 2017 og blev i januar 2018 markeret 
med afholdelse af et videndelingsseminar og lance-
ring af publikationen På små ben – et partnerskabs-
projekt mellem daginstitutioner og kulturinstitutioner.

ARKEN ART & TECH Lab
I marts 2018 lancerede ARKEN Undervisning initiativet 
ART & TECH Lab, der sammenkobler samtidskunst, 
teknologi og demokratisk dannelse. I ART & TECH Lab 
anvendes samtidskunsten til at eksperimentere med 
og reflektere over teknologien.

FORMIDLING OG UNDERVISNING

FORMIDLING OG UNDERVISNING



17

FORMIDLING OG UNDERVISNING

Coding for Diversity
Ifm. lanceringen af ART & TECH Lab blev den første 
Coding for Diversity Camp afholdt. Unge fra Ishøj 
Ungdomsskole undersøgte over tre dage de værdi-
mæssige perspektiver af teknologien, og ved hjælp 
af kunsten forholdt de sig nysgerrigt og kritisk til de 
skjulte koder, der fylder så meget i vores tid. 

Dreamers’ Academy
ARKEN Undervisning lancerede i partnerskab med Det 
Danske Filminstitut initiativet Dreamers’ Academy – en 
række workshops med fokus på unge og co-creation, 
hvor brancheaktører i samarbejde med unge udfor-
sker nye fortællinger i krydsfeltet mellem film, kunst 
og teknologi.

Forløb for ældre
ARKEN søsatte pilotprojektet Forglem mig ej – et tvær-
fagligt samarbejde med kunst som sundhedsfremme 
for demente som formål. Et projekt som grundet den 
store succes fortsætter ind i 2019 i partnerskab med 
Ishøj Kommune. I kølvandet på projektet udkom pub-
likationen Forglem mig ej – Et samarbejdsprojekt mel-
lem kulturinstitutioner og plejecentre i Ishøj Kommune 
til fremme af livskvalitet hos ældre og personer med 
demens.

Ungdomsuddannelser 
ARKEN Undervisning var vært for Globale Gymnasi-
ers Elevcamp 2018. Hvert år samles elever på tværs af 
gymnasierne for at skabe løsningsforslag til konkrete 
udfordringer igennem innovative og kreative arbejds-
processer. Med udgangspunkt i Alphonse Mucha ar-
bejdede eleverne med at skabe store plakater, som 
forholdt sig til, hvordan man som menneske kan ba-
lancere bylivet i det senmoderne. 
Igen i 2018 samarbejdede ARKEN Undervisning med 
Københavns åbne Gymnasium om udvikling af un-
dervisningsforløb knyttet til museets udstillinger. Ele-
ver fra gymnasiet afprøvede, kommenterede og gav 
perspektiver på undervisningsforløb under udvikling. 

Lærere og pædagoger
ARKEN Undervisning afholdt i 2018 en række vel-
besøgte lærerkurser i forbindelse med særudstil-
lingerne. Som en integreret del af Laboratorium for 
kreativ læring afholdtes også lærerworkshops samt 
en lang række udviklingsmøder, der åbnede mulig-
hed 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 Un-
dervisningsmidler) til kompetenceudvikling af billed-
kunstlærere på Billedkunstfagets dag.

Familier
Hver søndag havde ARKENs gæster mulighed for at 
deltage i Familiesøndag – et åbent værksted, der for-
midler museets udstillinger til børn og deres voksne 
gennem praktisk-kreative øvelser. Familiesøndagene 
tog afsæt i årets særudstillinger og var sponsoreret af 
Rødovre Centrum.

Ferieworkshops
I vinter-, sommer- og efterårsferie havde børn og de-
res voksne mulighed for at arbejde med ARKENs sær-
udstillinger i kortere workshops og i ugeforløb.

ARKEN Outdoor
Igen i 2018 afholdt ARKEN Undervisning den årlige 
Sanddag for skoler og daginstitutioner. Dagen var in-
spireret af Ugo Rondinone – ensomhedens sprog, og 
1500 børn fra hele Københavnsområdet deltog. 

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. Et særligt koncept blev introduceret un-
der Van Gogh for at imødekomme den store interesse 
for udstillingen. I stedet for omvisninger i udstillingen 
blev der afholdt introduktioner i museets Koncert- og 
Konferencesal med plads til 260 tilhørere.
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Kunstskole for voksne
Flere eftermiddage om ugen i hhv. en forårs- og en 
efterårssæson fyldte voksne kunstinteresserede AR-
KENs værksted KREATIV. Sammen med en af museets 
undervisere 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.

Personaleworkshop
Igen i 2018 udviklede ARKEN Undervisning persona-
leworkshops til arbejdspladser, der ønskede at styrke 
den kreative udvikling hos medarbejderne.

Øverst: På små ben i billedrum
Nederst: Undervisningsforløb

Øverst: Sommerbilledskole
Miderst: Dreamers’ Academy
Nederst: Laboratorium for kreativ læring

FORMIDLING OG UNDERVISNING
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Det overordnede mål for ARKENs kommunikations-
arbejde er at sikre størst mulig synlighed gennem PR 
og marketing.

PR og marketing
I 2018 relaterede museets PR- og marketingindsats 
sig primært til de fem særudstillinger.
• Omtale i danske og svenske medier målt i annon-

cekroner: 35,20 mio. kr.
• Antal omtaler: 1.077
• Dertil kommer international mediedækning samt 

omtale på sociale medier
• Outdoor-kampagner på årets tre store særudstil-

linger bestående af railboards, kulturbannere, pla-
kater, lysaviser og busbagsider

• Eksklusivt preview på udstillingerne med Alphon-
se Mucha og Van Gogh for livsstilspressen og in-
fluencers

Sociale/digitale medier
• Fortsat fokus på målrettede Social Media-kampag-

ner op til og under en aktuel udstilling
• Samlet antal besøg på arken.dk var 686.276 i 2018 

– en stigning på 12 pct. ift. 2017
• Museets Facebookprofil havde 42.800 følgere ved 

udgangen af 2018. En stigning på 10 pct. ift. 2017
• Museets Instagramprofil havde 32.000 følgere i 

slutningen af 2018. En stigning på 45 pct. ift. 2017. 
ARKENs Instagramprofil er den fjerde mest fulgte 
kunstmuseumsprofil i Danmark

• Der ligger 8.938 opslag på museets officielle 
hashtag #arkenmuseum

• Adskillige Facebookkonkurrencer, altid med stor 
interesse til følge – f.eks. en plakatkonkurrence ifm. 
Alphonse Mucha, som blev set af over 50.000 per-
soner, og hvor ca. 1.000 personer deltog aktivt

• ARKENs generelle nyhedsbrev blev i 2018 sendt ud 
til 8.492 modtagere

KOMMUNIKATION

Øverst: Alphonse Mucha-konkurrence på Facebook
Nederst: Opslag om Van Gogh på Instagram

KOMMUNIKATION
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KLUB ARKEN havde et flot år og oplevede en mar-
kant stigning i salg af medlemskaber. Aldrig er der 
tegnet så mange medlemskaber under en udstilling 
som under Van Gogh, hvor klubben fik 1.782 nye med-
lemskaber. Der er ingen tvivl om, at mange tegnede 
medlemskab med udsigten til udstillinger med både 
Patricia Piccinini og Pablo Picasso det kommende år. 
Som altid var klubbens arrangementer meget popu-
lære og flere måtte gentages pga. stor interesse.

KLUB ARKEN i tal
• Pr. 31. december 2018 havde klubben 8.339 med-

lemskaber – en stigning på 20 pct. ift. 2017
• 11.132 medlemmer fordelt på medlemsgrupperne: 

enkelt, par, 1+1, firmaer og kunstforeninger
• KLUB ARKENs månedlige nyhedsbrev havde 10.589 

modtagere 
• I alt deltog 1.994 personer i KLUB ARKENs arrange-

menter – en stigning på 46 pct. ift. 2017

Særlige arrangementer
• Besøg på Ragnarock – Museet for pop, rock og 

ungdomskultur
• Dessert- og vinsmagning
• Kære planet-vandring på Kunstens Ø
• J.F. Willumsens ateliervilla x 4 
• J.F. Willumsens Museum - Ekkorum
• Van Gogh-festmiddag
• Jazzbrunch ifm. KLUB ARKENs 20-årsjubilæum 

Rejser og udflugter
• Kunsttur til Herregården Odden, Kunsten Museum 

of Modern Art i Aalborg og Randers Kunstmuseum
• Kunst- og kulturrejse til Prag
• Kunstrejse til Amsterdam, Otterlo og Haag

Foredrag
• Inspektørforedrag – Alphonse Mucha 
• Inspektørforedrag – Ugo Rondinone – ensomhedens 

sprog
• Inspektørforedrag – J.F. Willumsen – Farver & striber
• Inspektørforedrag – Van Gogh x 4
• Velkommen i KLUB ARKEN forår og efterår

KLUB ARKEN

KLUB ARKEN

Øverst: Besøg på J.F. Willumsens Museum
Miderst: Besøg på Kröller-Müller Museum i Otterlo
Nederst: Jubilæumsbrunch
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ERHVERVSKLUB

ERHVERVSKLUB ARKEN havde 27 medlemmer ved 
udgangen af 2018.

Året igennem blev der med kunsten som udgangs-
punkt afholdt vellykkede arrangementer for erhvervs-
klubbens medlemmer. Tre af disse var velbesøgte 
forferniseringer på særudstillinger, hvor særligt Van 
Gogh-udstillingen nød stor opmærksomhed. 

Forårets netværksarrangement var en kreativ work-
shop i Ugo Rondinones farverige og fortællende uni-
vers. Her kunne erhvervsklubmedlemmerne og deres 
familier deltage i både workshop og netværksbrunch.

ERHVERVSKLUB ARKEN
Medlemmerne benyttede i højere grad end tidligere 
klubbens eget mødelokale til kundearrangementer, 
hvor ARKEN gennem små eksklusive foredrag og om-
visninger bidrog med indsigt i og inspiration fra kun-
stens verden.

Til den årlige middag blev gæsterne inviteret til 
bords i den nyindrettede café. Inden middagen gav 
Mads Quistgaard, designekspert og partner i Urgent.
Agency, deltagerne et engageret indblik i arbejdet 
med branding af større kulturinstitutioner.

Det redesignede erhvervsklublokale danner nu en smuk og varm ramme om medlemmernes møder
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KOMMERCIELLE AKTIVITETER

KOMMERCIELLE AKTIVITETER

Arrangementer
I 2018 blev der afholdt 87 kommercielle arrange-
menter på ARKEN. Arrangementerne spændte bredt 
fra internationale produktlanceringer og trendkon-
ferencer til temamøder med ministerdeltagelse og 
eksklusive middage på museet. Særligt populært 
var Asger Jorn-Galleriet, hvor forskelligartede virk-
somheder afholdt møder og receptioner.

Der var fortsat fokus på events og på arbejdet med 
at opdyrke nye og store kundeemner. ARKENs posi-
tionering på markedet som ’high end location’ har 
fortsat stor bevågenhed. Et særligt fokusområde i 
salgsarbejdet var opdyrkning af de internationale 
markeder. 

Museets høje gastronomiske niveau er et udslagsgi-
vende element i museets kommercielle aktiviteter, og 
tilpasningen til de enkelte arrangementer gav meget 
fine tilbagemeldinger fra kunderne.
 
Kreative workshops
ARKEN havde stort fokus på at knytte bånd til er-
hvervslivet med udgangspunkt i kunsten. Et større 
antal virksomheder valgte i 2018 at afholde team-
building og relationsskabende workshops med kunst 
som omdrejningspunkt.

Med kunst i verdensklasse og utraditionel arkitektur tilbyder ARKEN unikke rammer for bl.a. konferencer, møder og middage
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ARKEN CAFÉ

CAFÉ

I 2018 blev ARKEN CAFÉ redesignet af Urgent.Agency, 
som med inspiration fra det smukke omkringliggende 
landskab og havudsigten gav caféen et imødekom-
mende og nutidigt udtryk. Naturmaterialer og lyse 
stemninger kendetegner det nye interiør, der som 
maden, caféen serverer, samler sig i et enkelt, ærligt 
udtryk. Caféens nye interiør blev godt modtaget af 
museets gæster.

ARKEN CAFÉ betjener et bredt spektrum af kunder; 
museumsgæster, KLUB ARKEN-medlemmer og firmaer 
– og altid med den højeste kvalitet for øje. Menuerne 

tilrettelægges, så der er en indre sammenhæng med 
museets særudstillinger, og der tilbydes drikkevarer, 
som ligeledes læner sig op ad særudstillingerne. Ca-
féens grundlag er det nordiske køkken med masser af 
sprøde grøntsager, enkle kødretter, hjemmebagt brød 
og smagfuldt tilbehør.
 
Museet oplevede stigende salg i caféen i 2018. Mange 
gæster lagde vejen forbi ARKEN CAFÉ onsdag aften 
for at nyde den populære onsdagsmenu. Ofte fandt 
disse besøg sted i forlængelse af foredrag om kunst 
og kultur.

Fra caféen er der flot panoramaudsigt over Køge Bugt
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ARKEN SHOP

SHOP

ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger, 
de nyeste designobjekter, designikoner, kunsthånd-
værk og grafik med udgangspunkt i originalitet, kvali-
tet og aktualitet. Shoppens generelle sortiment bliver 
løbende fornyet, så det afspejler tiden og de aktuelle 
udstillinger. Den mere eksklusive del prioriteres fortsat.

Som altid bliver der gjort en stor indsats for at skaffe 
og producere udstillingsrelaterede varer til særudstil-
lingerne. Dette havde stor betydning under Van Gogh-
udstillingen, idet der blev solgt en betragtelig mængde 
merchandise fra både Kröller-Müller Museum i Otterlo 

og Van Gogh Museum i Amsterdam med en rekordhøj 
omsætning til følge.

Da egenproducerede A5-postkort og plakater i sti-
gende grad sælges med tilhørende rammer, var 
disse varegrupper også under Mucha- og Willumsen-
udstillingerne blandt de største og vil fremadrettet 
være i fokus. 

Udvidelsen af ARKENs egen merchandiselinje er fort-
sat i udvikling, og i 2018 blev der tilføjet notesbøger i 
et stort udvalg af farver med ARKENs logo. 

ARKEN SHOP
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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. 

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

ARKEN havde i 2018 et overskud på 222.984 kr. mod 
et budgetteret overskud på 56.000 kr. Resultatet er 
tilfredsstillende. 

I alt besøgte 415.000 gæster ARKEN i 2018. Der var 
budgetteret med et besøgstal på 289.000. Det sam-
lede besøgstal omfatter betalende og ikke-betalende 
gæster. Årets besøgstal er særdeles tilfredsstillende 
og viser, at museets alsidige udstillingsprogram hen-
vendte sig til den brede befolkning.

ARKENs samlede indtægter udgjorde i alt ca. 83 mio. 
kr. Det gode resultat er primært frembragt dels via 
øgede besøgsrelaterede indtægter fra entré, butiks-
salg og cafésalg som følge af det høje besøgstal og 
dels via større øremærkede tilskud 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, herunder kunsterhvervelser for 2,3 mio. kr. 
Derudover anvendte museet midler til ansættelse af 
frontpersonale ifm. Van Gogh-udstillingen samt på-
trængende projekter og investeringer i bl.a.:   

• Renovering af ARKEN CAFÉ
• Implementering af nyt ERP-system (NAV 2016) 
• Ny LED-belysning i Filmsalen
• Ny kuglehejsstyring i Koncertsalen

2018 var det tredje 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. Når denne ændring i finansloven er fuldt ud 
gennemført i 2019, vil ARKENs statstilskud efterfølg-
ende årligt være reduceret med ca. 2,5 mio. kr.  

ARKEN arbejder aktivt for, at reduktionen i statstil-
skuddet får mindst mulig negativ effekt ift. museets 
fremtidige aktiviteter. ARKEN valgte ultimo 2015 en 
tostrenget strategi. 1) Dels gennemførelsen af en re-
duktion i medarbejderstaben samt en fortsat fokuse-

ring på optimering af museets samlede omkostnings-
niveau, herunder til stadighed at sikre sig de mest 
optimale indkøbspriser. 2) Dels en satsning på øget 
egenindtægt fra entré, medlemskontingenter, tilskud, 
sponsorater, erhvervssamarbejder, kommercielle ar-
rangementer, butiks- og cafésalg mv.

Strategien med at øge de fremtidige egenindtægter 
er dels effektueret ved en stærk fokusering på de kom-
mercielle aktiviteter inden for salg og arrangement og 
dels ved samtidig at indarbejde og integrere en øget 
kommerciel kultur og fokusering i ARKENs øvrige af-
delinger 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 værdiregulering-
er udgjorde pr. 31. december 2018 i alt 9.212.826 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 8.811.629 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 8.811.629 kr., som er det beløb, det vil koste 
ekstra, såfremt lånet og dermed renteswappen blev 
besluttet indfriet. Der er ingen intention om at indfri 
lån og renteswap, og derfor har værdireguleringen 
ingen reel betydning for ARKENs økonomi, da der er 
tale om en urealiseret værdiregulering pr. 31. decem-
ber 2018.

En stigning til et højere renteniveau vil betyde, at 
værdireguleringen vil bevæge sig i positiv retning, 
mens ARKENs renter af prioritetsgælden vil være 
uændrede.

ØKONOMI
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Derudover skal det nævnes, at ARKENs ejendom i 
regnskabet måles til kostpris. Museet fik ifm. kommu-
nalreformen pr. 1. januar 2007 overdraget ejendom-
men vederlagsfrit af det daværende Københavns 
Amt, hvilket vil sige til en kostpris på 0 kr. Der med-
fulgte dog også et 30-årigt prioritetslån på 27.710.000 
kr., som i dag andrager 19.504.907 kr. Der resterer 20 
år på lånet, og det er dette lån, som museet i 2009 
fastlåste renten på med en renteswap. ARKEN har i 
årene derefter selv foretaget diverse tilbygninger, 
som pr. 31. december 2018 har en bogført værdi på 
ca. 22,5 mio. kr. efter afskrivninger. Den offentlige 
ejendomsvurdering af ARKENs ejendom udgør pr. 1. 
oktober 2015 i alt 238 mio. kr. 

ØKONOMI

Eske Kath, From Where I Sit, 2018
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NØGLETAL

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2018

Hvorfra fik ARKEN midlerne på i alt 83,2 mio. kr.

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på i alt 83,2 mio. kr.



30

NØGLETAL

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2014-2018
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NØGLETAL

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2014-2018
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018 for ARKEN Museum for Moderne Kunst.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kultur-
ministeriet.

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 2018 samt af resultatet 
af ARKENs aktiviteter og pengestrømme for 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Ishøj, den 27. marts 2019

LEDELSESPÅTEGNING
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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 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregn-
skabsloven.

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. 1701 af 21. de-
cember 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
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 vedrørende revisionen
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 overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, 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 grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, ind-
stille 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 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
relevante standarder for offentlig revision jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, 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 bru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt relevante standarder for offentlig revision, jf. Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet, 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 revisi-
onsbevis, 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 revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-
teten 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 fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det 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 vo-
res 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 place-
ring 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 ledelsesberet-
ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse 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 bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet 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. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet og årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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 for-
valtningsrevision 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 dis-
positioner, 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 års-
regnskabet.

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 27. marts 2019

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 med tilvalg af enkelte regler i klasse C samt Kultur-
ministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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 resultatop-
gørelsen 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 omkostninger 
vedr. fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen 
for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen på tids-
punktet for deres afholdelse.  
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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 hjemta-
gelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres 
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-
sesomkostninger 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 prove-
nu 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 efter 
den indirekte metode og viser pengestrømme vedr. 
drift, investeringer og finansiering samt ARKENs likvi-
der ved årets begyndelse og slutning. 
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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.

REGNSKABSPRAKSIS
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RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

Note    Regnskab 
2018 i kr. 

  Budget 
2018 i t.kr.

  Regnskab 
2017 i t.kr.

Entré- og salgsindtægter mv. 1  43.356.817  29.341  30.831 

Stats- og kommunalt tilskud 2  31.740.146  30.980  31.440 

Øvrige tilskud 3  7.712.842  3.292  7.875 

Indtægter  82.809.805  63.613  70.147 

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser 5  (2.284.533)  (750)  (3.912) 

Udstillings- og arrangementsomkostninger 4,5  (46.492.905)  (33.143)  (34.703) 

Bruttoresultat  34.032.367  29.720  31.532 

Administrationsomkostninger 4,5,6  (29.653.393)  (25.797)  (27.714) 

Salgsomkostninger  (3.258.131)  (2.901)  (2.686) 

Resultat af ordinær drift  1.120.843  1.022  1.133 

Andre driftsindtægter 7  398.121  372  280 

Resultat før finansielle poster  1.518.964  1.394  1.413 

Finansielle omkostninger  (1.295.980)  (1.338)  (1.374) 

ÅRETS RESULTAT  222.984  56  39 

Årets resultat disponeres således:

Overført overskud af tidligere års resultat  615.343  615 577

Årets resultat  222.984  56 39

I alt til fordeling  838.327  671 615

OVERFØRT OVERSKUD  838.327  671  615 
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AKTIVER Note Regnskab
2018 i kr. 

Regnskab 
2017 i t.kr.

Grunde og bygninger  22.459.362  22.833

Inventar og driftsmidler  6.572.007  6.428 

Materielle anlægsaktiver i alt 8  29.031.369  29.261 

ANLÆGSAKTIVER I ALT  29.031.369  29.261 

Varebeholdninger  817.597  1.148 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  1.800.495  358 

Andre tilgodehavender 9  4.116.223  1.394 

Periodeafgrænsningsposter 10  1.782.114  2.296 

Tilgodehavender i alt  7.698.832  4.047 

Likvide beholdninger  6.954.696  8.201 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  15.471.125  13.397 

AKTIVER I ALT  44.502.494  42.658 
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PASSIVER Note Regnskab 
2018 i kr.

Regnskab 
2017 i t.kr.

EGENKAPITAL

Indskudskapital 300.000 300

Reserve for driftskapital 3.000.000 3.000

Overført over-/underskud  838.330  615 

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  9.238.330  9.015 

Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter  (8.811.629)  (9.048) 

EGENKAPITAL I ALT  426.701  (33) 

Hensatte forpligtelser 11  3.340.899  2.426 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT  3.340.899  2.426 

Prioritetsgæld 12  18.527.239  19.544 

Dagsværdi af finansielle instrumenter  8.369.953  8.632 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  26.897.192  28.175 

Kortfristet del af langfristet gæld 12  977.667  942 

Kortfristet del af dagsværdi af finansielle instrumenter 441.676 416

Omkostningskreditorer 13  4.036.029  4.492 

Anden gæld 14  7.052.717  5.227 

Periodeafgrænsningsposter 15  1.329.613  1.012 

KORTFRISTET GÆLD I ALT  13.837.702  12.089 

GÆLD I ALT  40.734.894  40.264 

PASSIVER I ALT  44.502.494  42.658 

Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2018 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt ca. t.kr. 1.244 frem til 
2021 (2017: 873 t.kr.)

Bilag 1: Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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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  615.345  4.100.000  1.000.000  (9.047.940)  (32.595) 

Dagsværdiregulering af 
finansielle instrumenter  -  -  -  -  -  236.311  236.311 

Årets resultat  -  -  222.985  -  -  -  222.985 

EGENKAPITAL 31.12.2018 300.000  3.000.000  838.330  4.100.000  1.000.000  (8.811.629)  426.701 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

Regnskab 
2018 i kr.

Regnskab 
2017 i t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet  43.356.817  30.831 

Offentlige og private tilskud  39.452.988  39.316 

Udgifter ved museumsaktivitet  (46.492.905)  (34.703) 

Administrations- og salgsudgifter m.v.  (30.789.675)  (28.395) 

Driftsresultatets likviditetsvirkning  5.527.225  7.050 

Ændringer i varebeholdninger  330.761  57 

Ændringer i tilgodehavender  (4.165.636)  1.665 

Ændringer i hensættelser  914.512  (401) 

Ændringer i kreditorer og anden gæld  1.370.110  562 

Ændringer i periodeafgrænsningsposter  831.812  (2.889) 

Driftskapitalens likviditetsvirkning  (718.441)  (1.006) 

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning  4.808.784  6.044 

Køb af kunstværker  (2.284.533)  (3.912) 

Investering i ejendom  (186.253)  (2.019) 

Køb af inventar og driftsmidler  (1.307.595)  (764) 

Salg af driftsmateriel  -  25 

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning  (3.778.381)  (6.670) 

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut  (980.933)  (960) 

Renteindbetalinger  50  0 

Renteudbetalinger  (1.296.030)  (1.374) 

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning  (2.276.914)  (2.335) 

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING  (1.246.510)  (2.961) 

Likvide beholdninger primo  8.201.206  11.162 

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO  6.954.696  8.201 
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NOTER

NOTER

NOTER Regnskab 
2018 i kr.

Budget 
2018 i t.kr.

 Regnskab  
 2017 i t.kr. 

1. Entré- og salgsindtægter mv.

Entré- og arrangementsindtægter  21.577.131  13.045  14.722 

KLUB ARKEN medlemskontingenter  4.082.800  3.131  2.933 

Omsætning Café  10.461.445  8.224  8.220 

Omsætning Shop  7.235.441  4.941  4.956 

 43.356.817  29.341  30.831 

2. Stats- og kommunalt tilskud

Statstilskud  31.240.146  30.480  30.940 

Tilskud Ishøj Kommune  500.000  500  500 

 31.740.146  30.980  31.440 

3. Øvrige tilskud

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc.  7.488.829  2.942  7.659 

Sponsorer og tilskud til andet  224.014  350  217 

 7.712.842  3.292  7.875 

4. Personaleudgifter

Lønninger  33.470.020  30.889  30.253 

Sociale udgifter, pension  4.493.836  4.183  4.133 

Øvrige  932.040  799  833 

 38.895.896  35.871  35.220 

De samlede personaleudgifter indgår i:

Udstillings- og arrangementsomkostninger, med  23.600.225  20.513  20.466 

Administrationsomkostninger, med  15.295.671  15.358  14.753 

 38.895.896  35.871  35.220 

Honorar til bestyrelsen og løn til direktionen udgjorde i 2018 i alt kr. 2.379.325 mod budget 2018 på i alt t.kr. 2.401 og mod 
t.kr. 2.334 i 2017.

Der var i gennemsnit ansat 81,3 medarbejdere i 2018 mod budget 2018 på 73 og 73,6 i 2017.
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NOTER Regnskab 
2018 i kr.

Budget 
2018 i t.kr.

 Regnskab  
2017 i t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger

Afskrivninger bygninger  559.706  571  525 

Afskrivninger inventar og driftsmidler  1.164.022  1.222  1.224 

Årets afskrivninger iht. regnskabspraksis for kunsterhvervelser  2.284.533  750  3.912 

 4.008.261  2.543  5.662 

De samlede afskrivninger indgår i:

Administrationsomkostninger, med  1.723.728  1.793  1.749 

Afskrivninger af årets kunsterhvervelser, med  2.284.533  750  3.912 

 4.008.261  2.543  5.662 

6. Administrationsomkostninger

I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejen-
domsomkostninger med kr. 6.126.225 mod budget 2018 på i 
alt kr. 5.137.000 og t.kr. 7.009 i 2017

7. Andre driftsindtægter

Momskompensation  278.147  400  287 

Omkostninger vedr. momskompensation og -regulering  (31.917)  (28)  (7) 

Andre driftsindtægter  151.891  -  - 

 398.121  372  280 

Grunde og
bygninger 

i kr.
Inventar og

driftsmidler i kr.

 
Kunst-

værker i kr. 

8. Anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2018  27.853.474  22.700.669  45.966.226 

Tilgang 186.253  1.307.595  2.257.992 

Kostpris 31.12.2018  28.039.726  24.008.264  48.224.218 

Af- og nedskrivninger 01.01.2018  (5.020.659)  (16.272.235)  (45.966.226) 

Årets afskrivninger  (559.706)  (1.164.022)  (2.257.992) 

Af- og nedskrivninger 31.12.2018  (5.580.364)  (17.436.258)  (48.224.218) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018  22.459.362  6.572.007  - 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017  22.832.815  6.428.434  - 

Seneste offentlige ejendomsvurdering fra 2015 af grunde og bygninger udgør kr. 238.000.000
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NOTER Regnskab 
2018 i kr.

 Regnskab  
2017 i t.kr.

9. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende tilskud til udstillinger, kunstkøb etc.  -  919 

Andre tilgodehavender  4.116.223  475 

Saldo 31.12.2018  4.116.223  1.394 

10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger  1.207.220  1.499 

Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger  574.894  797 

Saldo 31.12.2018  1.782.114   2.296

11. Hensatte forpligtelser 

Saldo pr. 01.01.2018  2.426.387  2.827 

Tilgang  2.676.192  1.320 

Afgang  (1.761.680)  (1.720) 

Saldo 31.12.2018  3.340.899  2.426 

Specifikation af hensatte forpligtelser

Hensættelse til nedtagning af udstillinger 2.371.822  1.587 

Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver 969.077  840 

Saldo 31.12.2018  3.340.899  2.426 

12. Gæld til realkreditinstitutter

Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år)  977.667  942 

Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)  18.527.239  19.544 

Saldo 31.12.2018  19.504.907  20.486 

Efter mere end 5 år forfalder  14.742.329  15.764 

13. Omkostningskreditorer

Kreditorer vedr. anlægsinvesteringer  -  358 

Øvrige driftskreditorer  4.036.029  4.134 

Saldo 31.12.2018  4.036.029  4.492 

14. Anden gæld

Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.  936.094  397 

Feriepengeforpligtelser  5.234.805  4.782 

Moms og afgifter  881.818  47 

Saldo 31.12.2018  7.052.717  5.227 

15. Periodeafgrænsningsposter, gæld

Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc.  1.120.060  717 

Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år  209.554  295 

Saldo 31.12.2018  1.329.613  1.012 

NOTER
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BILAG

AKTIVITETSOPDELT RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Resultat
2018 i t.kr.

Indtægt
2018 i t.kr.

Udgift
2018 i t.kr.

Samlingen  (2.851)  828  (3.679) 

Udstillinger  (1.291)  28.810  (30.101) 

Undervisning  (2.072)  2.072  (4.144) 

Kulturelle arrangementer  (742)  157  (899) 

Museumsfagligt og kulturelt  (6.956)  31.866  (38.822) 

Kommercielle arrangementer  163  897  (733) 

Shop  1.379  7.237  (5.858) 

Café  1.408  10.461  (9.053) 

Erhvervssamarbejde  187  519  (332) 

Kommercielt i alt 3.137  19.114  (15.976) 

Ej allokerbare  22.713  31.830  (9.117) 

Administration  (7.539)  398  (7.937) 

IT administration  (2.504)  -  (2.504) 

Bygninger, renter og ejendomsvedligehold  (8.628)  -  (8.628) 

Fælles i alt  4.042  32.228  (28.186) 

ÅRETS RESULTAT  223  83.208  (82.985) 

TILSKUD

Igangværende tilskudsfinansierede projekter Primo 01.01.18
i t.kr.

Anvendt 2018
i t.kr.

 Rest pr. 31.12.18 
i t.kr.

3-årigt projekt Åben Skole, A.P. Møller Fonden

Udgifter  (2.087)  (1.523)  (1.240) 

Indtægter  1.657  1.209  984 

Egenfinansiering  (430)  (314)  (256) 

BILAG 1
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Director’s report
2018 was an eventful and star-studded year for ARK-
EN, marked by exhibitions of powerful contemporary 
art and major classics which were given new curren-
cy by fresh, socially relevant perspectives. 

At the end of 2017, 45 lifelike, slumbering clown fig-
ures by the Swiss artist Ugo Rondinone were installed 
in the Art Axis. Throughout the year they made up the 
bulk of a highly colourful total installation with the title 
vocabulary of solitude. The museum visitors engaged 
with the figures in a bodily, meditative and visual dia-
logue. The exhibition was created in collaboration 
with Ugo Rondinone and Frahm & Frahm.

The sensory richness of the exhibition Alphonse 
Mucha filled the spring presenting the Art Nouveau 
master’s radical ‘design’ of the fin de siècle era with 
its tensions between city and nature, consumption 
and beauty, materiality and spirituality. The exhibi-
tion also explored how the hippie generation of the 
1960s drew inspiration from Mucha’s consciousness-
expanding universe. The exhibition was supported by 
the Augustinus Foundation. 

From the spring and for the rest of the year, it was also 
possible to immerse oneself in South African Candice 
Breitz’ extensive video installation Love Story. The 
en¬counter with two famous Hollywood actors and 
six unknown refugees from all over the world con-
fronted the visitors with terrible and moving tales of 
human destiny and challenged us to reflect over what 
moved us most – the intimate and direct stories of the 
refugees or the professional, edited re-performances 
of them by the actors. In 2017 Love Story was ac-
quired for ARKEN’s collection with support from the 
New Carlsberg Foundation. 

In the course of the summer, Dear Planet took visitors 
outdoors on walks in ARKEN’s growing sculpture land-
scape with the sight of Astrid Myntekær’s spectacu-
lar, hybrid seashells and the sound of Amalie Smith’s 
futuristic fiction, a story of how humankind’s history 
should be passed on to a future in which humankind 

no longer exists. The exhibition was realized with sup-
port from the Beckett Foundation. 

Over the summer and autumn, the painter and sculp-
tor J.F. Willumsen filled the museum with a wealth of 
highly colourful and captivating works. The museum’s 
visitors were enthusiastic about this magnificent exhi-
bition, which was created in close collaboration with 
the Willumsen Museum. With focus on Willumsen’s in-
spiration from the popular culture of his own time, the 
exhibition offered a new and refreshing perspective 
on this great loner in Danish art. The exhibition was 
supported by the foundations Lemvigh-Müller Fond-
en, 15. Juni Fonden, Konsul George Jorck og Hustru 
Emma Jorck’s Fond and Knud Højgaards Fond.

The highlight of the year and the biggest venture on 
the exhibition front was Van Gogh. The first major 
exhibition of paintings and drawings by Vincent van 
Gogh in Denmark for more than 50 years opened 
thanks to the fantastic collaboration with the Kröller-
Müller Museum in Otterlo, which lent out 28 paintings 
and 11 drawings. The exhibition was realized with sup-
port from the Augustinus Foundation and Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond. 

At the same time the exhibition Starry Nights was 
shown, a special presentation of works from ARKEN’s 
collection which gathered themes from Van Gogh ‘s 
work and offered insights into contemporary artists’ 
interest in our present-day attitude towards spiritual-
ity and nature. 

Visitor figures were the best so far in 2018 with 
415,000 compared to 347,000 in 2017. 

Education at ARKEN
With several innovative pilot projects, ARKEN has 
again made a fine effort to offer art education and 
presentation, with a special focus on children and 
young people, marginalized groups, partnerships 
with associations as well as day care and educational 
institutions. Moreover in 2018 elderly citizens with 
Alzheimer’s were given a very special experience with 

ENGLISH SUMMARY



49

art through the pilot project Forget me not – a cross-
disciplinary collaboration using art as health-promo-
tion for dementia sufferers. The project was a great 
success and continues in 2019 in partnership with the 
Ishøj local authority. 

ARKEN also launched the ARKEN ART & TECH Lab, 
which links contemporary art, technology and the 
culture of democracy, resulting in the first Coding for 
Diversity Camp. In addition, the museum initiated the 
Dreamers’ Academy, a series of workshops focusing 
on young people and co-creation implemented in 
partnership with the Danish Film Institute.

In 2018 the Open School project Laboratory for Crea-
tive Learning continued. In collaboration with five local 
authorities, the project explored and developed for-
mats for Open School collaborations across schools 
and museums. The project is supported by A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal and concludes in 2019.

The project On Little Legs in the Picture Space came 
to an end. The project had the aim of developing en-
during learning collectivities between cultural and 
day care institutions with a view to strengthening the 
encounter of small children with art and culture. The 
experiences from the project live on in new develop-
ments and partner¬ships in 2019. 

Other activities of the museum 
Alongside the exhibition activities the museum 
maintained a focus on a number of important ac-
quisitions for ARKEN’s collection. Generous founda-
tions made it possible for the museum to acquire 
a number of new works by the younger generation 
of Danish artists which are central to the museum’s 
representation of contemporary art. With support 
from the New Carlsberg Foundation, ARKEN also 
acquired a sculpture by the Australian artist Patri-
cia Piccinini, to whom the museum is giving a major 
exhibition in 2019. Finally, in collaboration with the 
Palestinian-British artist Mona Hatoum and Edition 
Copenhagen the museum has created a new litho-
graphic work in the series ARKEN Edition.

Important efforts were dedicated to the process of 
establishing an ARKEN WALK in collaboration with 
the Ishøj local authority and Realdania. ARKEN WALK 
is a new art path between Ishøj Station and ARKEN, 
which is to link the different urban and nature zones 
of the area together so that the walk from the sta-
tion to ARKEN becomes a distinctive art experience. 
In September the winners of the project competi-
tion were announced. They are the visual artist 
Jeppe Hein, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue and 
Creator Projects.

The museum experience was given a great boost in 
quality in 2018 when the ARKEN CAFÉ and the busi-
ness club premises were given a necessary, radical 
revitalization with a brand new interior and room de-
sign. Light woods and warm colour shades in an up-
dated, informal environment now welcome the café 
visitors and harmoniously link the indoor scene with 
the view of dunes and sea. 

On the PR front the Van Gogh exhibition became 
the big art event of the year in Denmark: it cleared 
the front pages, gathered critical stars and was mas-
sively discussed, also in international media. The Al-
phonse Mucha exhibition struck a chord in the spirit 
of the times with its delicate colour tones, and the 
slightly decadent universe inspired reviewers, styl-
ists and lifestyle journalists. Ugo Rondinone’s static, 
‘selfie-friendly’ clowns became the year’s big Insta-
gram hit. Willumsen was an eye-opener for many 
people, and his scintillatingly coloured, wild universe 
prompted sharing on the social media. On the whole 
the amount of press coverage in print and online was 
at the level of last year, but it reached new heights 
on social media. 

Van Gogh also attracted a large, enthusiastic new 
public whose eyes were opened to ARKEN’s quali-
ties and the interesting upcoming exhibitions. The 
number of CLUB ARKEN memberships boomed and 
in 2018 reached the highest number, 8,339 individual 
and couple memberships. In December the club cel-
ebrated its 20th anniversary.
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Expectations for 2019
The year’s exhibitions have Danish and international 
contemporary art on the programme and offer a 
unique presentation of one of the truly great classics 
of modern art, Pablo Picasso, who is being reinter-
preted in a contemporary perspective. ARKEN’s col-
lection is at the same time a central starting point for 
the museum’s exhibition programme, resulting in two 
separate exhibitions inspired by its works.

2019 opens with a major solo exhibition of the Aus-
tralian artist Patricia Piccinini, who takes the public on 
an exploration of the future. The artist’s world teems 
with hybrid creatures that have been brought to life 
by the latest digital and biotechnological possibilities 
and experiments. 

The ARKEN collection also includes works with mar-
vellous narratives that can turn our perception of 
reality upside down. With inspiration from Patricia 
Piccinini’s imaginative loving universe, works from 
ARKEN’s collection are presented that challenge our 
habitual gaze, thought patterns and understanding of 
ourselves and our world. 

This summer’s outdoor exhibition presents new works 
in ARKEN’s sculpture park, which unfolds on The 
Art Island and in the beautiful natural landscape of 
Strandparken. Under the title The Arena of the Body, 
the exhibition turns the focus on the relationship be-
tween the human body and the surrounding world. 

The autumn exhibition takes the pulse of a segment 
of young Danish contemporary art which, across the 
fields of installation, sculpture and film, explores a 
number of changes that typify our time. The exhibi-
tion looks at present-day currents among the younger 
generation of artists and their works in various fields 
between the personal and the political, the body and 
the system, the everyday and the global. 

ENGLISH SUMMARY

From October ARKEN is showing a cavalcade of Pablo 
Picasso’s best works in the special exhibition Beloved 
by Picasso: the Power of the Model. The exhibition is a 
major venture created in close collaboration with the 
Musée national Picasso in Paris. It presents a total of 
51 works in the fields of painting, sculpture, drawing 
and print. The exhibition sheds new light on the re-
lationships between the Spanish-born artist and his 
models and gives us unique insight into how Picasso’s 
friends, family, wives and mistresses challenged and 
inspired his artistic development. 

The work with the ARKEN WALK project continues. The 
museum is looking for¬ward to seeing Jeppe Hein’s 
red, curving street-lamp-like sculptures standing as 
ingenious signposts on the route from Ishøj Station 
as an appealing and sense-stimulating art experience. 

The pioneering work of the museum in education and 
the development of new pedagogical methods and 
projects continues in 2019. At the end of 2018, ARK-
EN received funding from Partnerskabet @lliancen to 
work in 2019 with the museum and contemporary art 
as a democratic cultural space focusing on the preven-
tion of exclusionary tendencies in digital youth culture. 

In the spring ARKEN LAB opens in Ishøj Town Centre, 
where thousands of citizens move about daily and 
meet across generations, ethnicity and social distinc-
tions. In the new ‘LAB’ ARKEN will offer among other 
things art presentation, a podcast studio and work-
shops, all based on the museum’s existing knowledge 
and practice. 
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