Årsrapport 2019

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

MISSION STATEMENT
ARKEN skal være et internationalt museum med en
stærk regional forankring.
ARKEN skal præsentere den ypperste danske og
internationale kunst.
Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og
universitetet en del af samfundets oplysningsprojekt
over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret viden om de tolkninger af
tilværelsen, som findes i kunsten.
Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte borgers
kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den
demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN
sig til alle dele af samfundet.

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

Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æstetisk og følelsesmæssig udfordring baseret på kvalitet, indsigt og fordybelse.
ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som internationalt.
ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere.
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Jeppe Hein, Cage and Mirror, 2011
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LEDELSESBERETNING
ARKEN kan se tilbage på et godt og begivenhedsrigt
år. Årets udstillinger baserede sig på dansk og international samtidskunst og ikke mindst Pablo Picasso,
som blev genlæst i et aktuelt, feministisk lys. ARKENs
samling var et centralt udgangspunkt for årets udstillingsprogram, hvoraf to udstillinger udsprang af værker fra samlingen.
Museet fik en meget positiv start på året med tre velbesøgte uger, som først og fremmest skyldtes Van
Gogh-udstillingen. De høje besøgstal genererede
høje indtægter for museet, der ses afspejlet i årsregnskabet.
I februar slog museet dørene op til en stor separatudstilling med den australske kunstner Patricia Piccinini,
der tog publikum med på opdagelse i en fremtid fuld
af hybride skabninger. I store, opsigtvækkende installationer mødte museets gæster hendes sælsomme
skulpturer i livagtige og nærværende scenarier, der
forstyrrede virkelighedsfornemmelsen og inviterede
til at sanse og forestille sig verden på ny. Således undersøgte udstillingen aktuelle eksistentielle og etiske
spørgsmål om tilværelsen i en højteknologisk tid,
hvor det naturlige og kunstige muterer og forbinder
sig på nye måder. Udstillingen Patricia Piccinini – En
kærlig verden fik en meget god modtagelse – også i
udlandet, og udstillingen rejser videre til kunstinstitutioner i Sverige og Finland.
Ligesom Piccininis sære væsner forskyder vores
syn på omgivelserne og os selv, gør mange af værkerne i ARKENs samling det også. Derfor aktualiserede ARKEN samlingen i tråd med Piccininis univers
med udstillingen Forunderligt. Værkerne på udstillingen udfordrede vores vante blikke, tankemønstre
og forståelser af os selv såvel som vores omverden.
Værkerne stillede skarpt på emner som identitet,
kønsroller, kropskultur, seksualitet, død, familieliv og
digitalisering.
Sommerens udendørsudstilling præsenterede nye
værker i ARKENs skulpturpark. Under titlen Kroppens

Arena satte udstillingen fokus på forholdet mellem
menneskets krop og den omgivende verden. Fire
samlingsværker flyttede ud i naturen og forvandlede
landskabet til en oplevelsesrig arena, der inviterede
til deltagelse og fordybelse. Tre af værkerne af henholdsvis den tyske kunstner Thilo Frank og den danske kunstner Lea Guldditte Hestelund blev erhvervet i
2018. Det fjerde værk af Jeppe Hein, erhvervet i 2015,
blev i forbindelse med åbningen af udstillingen flyttet
til en ny platform i lagunen, som omkranser ARKEN.
Udstillingen var den femte i udstillingsrækken Kunst
i Sollys, som aktiverer de rekreative arealer i Strandparken og strækningen fra Ishøj Station til ARKEN.
Udstillingen Ung dansk kunst. Samfundsprognoser
viste fra sensommeren et væsentligt udsnit af ung
dansk samtidskunst, som på tværs af kunstneriske
udtryksformer undersøgte en række forandringer,
der præger vores tid. Udstillingen viste bl.a ARKENs
erhvervelse af installationen Mana Stash (2016) af
Astrid Myntekær. Værkerne udforskede aktuelle
strømninger hos den unge generation af kunstnere
og deres arbejde i forskellige spændingsfelter mellem
det personlige og det politiske, kroppen og systemet,
det hverdagslige og det globale. Udstillingen
arbejdede med tre tematiske spor – arbejdskultur,
tilhørsforhold og klimakrise. Kunstnerne behandlede
disse tematikker i værker, der var lige så kritiske og
tankevækkende, som de var sanseligt undersøgende,
form- og materialemæssigt forførende, humoristiske
og underholdende.
Simon Fujiwaras videoinstallation Joanne åbnede
i september, og den tog fat i højaktuelle spørgsmål
om magt og magtesløshed, krænkelser og personlig genrejsning. Værket tematiserer billedets magt,
en problematik der er en stor del af særligt børn og
unges hverdag, hvor identitet, selvbillede og selviscenesættelse dominerer hverdagen og livet online.
Værket gav rum til kritisk refleksion og bevidsthed
omkring billeders magt, adfærd på sociale medier,
respekt og medmenneskelighed.
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Årets store satsning var en omfattende og forskningsbaseret udstilling med mesterværker af Pablo
Picasso. Det var en udstilling med mange tematiske
paralleller til Fujiwaras Joanne. Adskillige af de samme spørgsmål rejste sig på tværs af Picassos skildringer af kvinderne i hans liv og Fujiwaras hyperaktuelle
samtidskarakteristik. Under titlen Elsket af Picasso.
Kærlighedens magt viste udstillingen en perlerække
af kunstnerens bedste værker. Udstillingen blev skabt
i tæt samarbejde med Musée national Picasso-Paris,
der generøst havde udlånt alle 51 værker samt fotos
og arkivmateriale fra samlingen. Som den første af
sin art præsenterede udstillingen kvindernes historier, identitet og repræsentation hos Picasso og gav
dermed et unikt indblik i, både hvem de var uafhængigt af Picasso, og hvordan de udfordrede og inspirerede Picassos kunstneriske udvikling.
Sidst i 2019 påbegyndte ARKEN forskningsprojektet
Fra støvkorn til kosmos. Det menneskelige i forandring læst gennem nye værker i ARKENs samling.
Ph.d. Anne Kølbæk Iversen blev tilknyttet et halvt år
som postdoc. Projektet blev støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg og skal undersøge, hvordan
der i en tid præget af klimakrise og fortsat udvikling
af bio- og genteknologi er en tiltagende interesse for,
hvad der kan defineres som det menneskelige. Begyndelsen af det 21. århundrede har været præget af
en øget bevidsthed omkring menneskets påvirkning
af planeten. Klima- og økokrisen og den teknologiske udvikling problematiserer mennesket og naturen som afgrænsede størrelser og lægger op til en
gentænkning af, hvilke menneskelige positioner, der
er mulige. Forskningsprojektet undersøger, hvordan
kunsten genfortolker det menneskelige under disse
nye vilkår med afsæt i udvalgte værker i ARKENs
samling. I forlængelse heraf udgives et temanummer
af det fagfællebedømte forskningstidsskrift ARKEN
Bulletin i 2020.
ARKEN Undervisning
I efteråret 2019 åbnede det nye ARKEN Lab i Ishøj
By Center, hvor tusinder af borgere dagligt færdes
– og mødes på tværs af generationer, etnicitet og sociale skel. Åbningen er en milepæl i museets ønske
om at være et tilgængeligt, imødekommende, over-

raskende og relevant museum, der aktivt spiller en
rolle i danskernes hverdag. I den nye undervisningsog udstillingssatellit tilbyder museet præsentationer
af værker fra samlingen, workshops, performances,
events og undervisningsmoduler, alt sammen med
afsæt i vores eksisterende udstillinger, viden og praksis. Det høje aktivitetsniveau og de mange nysgerrige
og interesserede besøgende bekræfter, at ARKENs
tilstedeværelse i et indkøbscenter er formålstjenligt,
særligt som introduktion til førstegangsbesøgende
på Vestegnen. ARKEN Lab er bemandet og åbent
seks timer dagligt.
Museets virke indenfor undervisning og udvikling af
nye metoder og projekter fortsatte i 2019. ARKEN fik
i slutningen af 2018 midler fra @lliancen mod online
radikalisering til i 2019 at arbejde med museet og
samtidskunsten som et demokratisk dannelsesrum
med fokus på forebyggelse af ekskluderende tendenser i den digitale ungdomskultur. Projektet hed
Kunsten at hacke fakers, trolde og haters – Disinformation og propaganda i digital ungdomskultur. Partnerskabet @lliancen består af: Politiets 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. Projektet kulminerede i efteråret med seminaret Den nye
ekstremisme med nationale og internationale talere,
heriblandt udstillingsaktuelle Simon Fujiwara samt
forfatter, tidligere ekstremist og stifter af foreningen
Free Radical Project, Christian Picciolini.
Museets øvrige virke
I 2019 føjede ARKEN endnu et Elmgreen & Dragset
værk til museets efterhånden fine repræsentation af
den dansk-norske kunstnerduo. Også værker af Gudrun Hasle, Fredrik Værslev og Thomas Ruff blev indkøbt, sidstnævnte med væsentlig støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsen. Dertil kom deponeringen af Ai Weiweis 11 meter høje værk Arch, som tidligere stod under triumfbuen i Washington Square Park i New York,
men nu får en fremtrædende plads på Kunstens Ø.
I starten af 2019 vakte Patricia Piccininis bemær-
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kelsesværdige væsner opsigt i det københavnske
bybillede og senere lyste Picassos portræt af den
purunge Marie-Thérèse Walter op på gader, stationer
og på Den Franske Ambassades smukke facade. To
vidt forskellige outdoor kampagner, der viste årets
spændvidde i ARKENs udstillingsprogram. PR-mæs-

sigt trak begge udstillinger overskrifter og flotte anmeldelser, og det samme gjorde Ung dansk kunst.
Samfundsprognoser. I kølvandet på de populære udstillinger kom også en stigning i antallet af KLUB ARKEN-medlemskaber, som i 2019 rundede de 10.000.
Også kendskabsgraden viste sig at være meget høj.

Benedikte Bjerre, Pophole, 2013 og Hot Products 2, 2012
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En stor YouGov undersøgelse foretaget i oktober
omkring kendskabsgraden til museer i Danmark viste
både hjulpet og uhjulpet, at ARKEN ligger i toppen
sammen med Louisiana.
Efterfølgende begivenheder
Som følge af Covid-19 udbruddet i 2020 og de tiltag
som regeringen har foretaget, har ledelsen valgt at
oplyse om tiltagenes betydningen for ARKEN. Ledelsen har indsat nedenstående afsnit i ledelsesberetningen med henvisning hertil i årsrapportens note 16:
Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en
begivenhed, der er opstået efter balancedagen (31.
december 2019), og udgør derfor en ikke-regulerende begivenhed for ARKEN i 2019.
ARKENs forventninger til fremtiden bliver desværre
påvirket negativt som følge af Covid-19. Virkningerne
af Covid-19 sætter allerede nu sine spor idet flere
kunder har sat en række eksisterende og nye projekter på pause. ARKEN er tillige negativt påvirket af, at
ledelsen har måtte sende flere medarbejdere hjem
som følge af regeringens opfordring hertil. Flere af
medarbejderne har haft mulighed for at arbejde
hjemmefra, men samlet er ARKEN negativt påvirket
heraf.
ARKEN vil som følge af Covid-19 opleve et fald i omsætningen, idet museet holdes lukket for offentligheden i en periode. Det skyldes bl.a. tabte entréindtægter, men også at ARKENs arrangementskunder har
aflyst en lang række allerede indgåede ordrer, ligesom ordretilgangen er stoppet helt.
Ledelsen følger udviklingen nøje, men det er endnu
for tidligt at kunne udtale sig om, hvilken effekt Covid-19 samlet set vil have på omsætningen og indtjeningen i 2020.
Som følge af de efter balancedagen indtrufne begivenheder, som har stor betydning for ARKEN, er vi
enige i, at ledelsen bør oplyse herom.
Revisionen har drøftet ARKEN’s likviditetsberedskab

med ledelsen, ligesom vi har gennemgået ledelsens
kortsigtede budget, hvor effekten af nedlukningen af
museet er indregnet. Revisionen har ligeledes drøftet
ledelsens afsøgning af mulighederne for at øge likviditeten fra eksempelvis regeringens hjælpepakker
om lønkompensation og dækning af faste udgifter,
udskydelse af fristen for betaling af a-skat samt optagelse af langfristet gæld i ARKENs bygninger.
Såfremt den nuværende situation får længerevarende negativ effekt for ARKENs aktiviteter, er det ledelsens vurdering, at ARKEN fortsat vil være i stand
til at betale forpligtelserne, som de forfalder, således
at ARKEN kan fortsætte driften som minimum til og
med 31. december 2020. Ledelsen anerkender, at effekterne af Covid-19-udbruddet og betydningen for
den likviditetsmæssige situation er forbundet med
usikkerhed.
På baggrund af ovenstående har revisionen ikke fundet anledning til at anlægge en anden holdning end
ledelsen.

FORVENTNINGER TIL 2020
Årets udstillingsprogram byder på dansk og international samtidskunst, en rejse gennem årtusinders
fascination af guldets magi og den første museumspræsentation i over 30 år af den excentriske kolorist
Arild Rosenkrantz. Værker fra ARKENs samling bidrager til museets udstillingsprogram, ligesom samlingen
også kurateres under overskriften Fra støvkorn til kosmos. Det menneskelige i forandring læst gennem nye
værker i ARKENs samling. Denne udstilling er et resultat af forskningsprojektet (2019-20) af samme navn.
På udstillingsfronten åbner 2020 med særudstillingen
Dyr i kunsten, som inviterer ind i kunstens dyrerige,
fyldt med skønne, sælsomme og utrolige skabninger.
Samtidskunsten er i disse år stærkt optaget af at undersøge de relationer, som mennesker og dyr indgår
i. Dyr i kunsten byder på en række nedslag i dette
store felt, der både rummer kritiske blikke på menneskets manipulation af dyrene og fejringer af dyrene
som fantastiske skabninger. Med skulptur, installa-
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tion, maleri, video og fotografi af 30 internationale
kunstnere udgør udstillingen et sanseligt, tankeprovokerende og engagerende menageri. Dyr i kunsten
præsenterer værker af John Baldessari, Sophie Calle,
Maurizio Cattelan, Mark Dion, Nathalie Djurberg og
Hans Berg, Martin Eder, Annika Eriksson, Laura Ford,
Douglas Gordon, Camille Henrot, Candida Höfer,
Paul McCarthy, David Shrigley, William Wegman og
mange flere. Særudstillingen løber fra den 21. marts
til 9. august 2020. Udstillingen ledsages af en stor
særvisning af Paola Pivis neonfarvede og fjerklædte
isbjørne, der præsenteres i museets kunstakse under
titlen We are the Alaskan tourists. Paola Pivis isbjørne
i Kunstaksen kan allerede opleves fra den 29. februar
2020.

Dyr i kunsten ledsages af en pop-up udstilling i Rødovre Centrum, hvor kunsten tilgængeliggøres i nye,
utraditionelle rammer. Pop-up udstillingen er del af et
frugtbart og længerevarende samarbejde med Rødovre Centrum, som også omfatter støtte til Familiesøndage på ARKEN.
Sommerens udendørsudstilling Frirum, der strækker
sig fra maj til september, præsenterer et eksklusivt udvalg af nye værker i ARKENs skulpturpark. Udstillingen
beriger landskabet rundt om ARKEN med kunst og aktiverer samtidig museets naturskønne omgivelser.
Til september åbner ARKEN den tværfaglige udstilling Guld og magi, hvor gyldne skatte fra National-

Patricia Piccinini, The Long Awaited, 2008 (detalje)
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museet går i dialog med værker af danske og internationale samtidskunstnere. Guld og magi er en gylden
fortælling om menneskets historie. Vi tages med på
en rejse ned gennem mange årtusinder for at udforske den magt, der gemmer sig i det skinnende og
dyrebare materiale. Også vores tid er fascineret af
guld, og de største samtidskunstnere arbejder med
det ædle metal. De viser med værker af guld, hvordan værdi, identitet og magtudøvelse er vævet tæt
sammen, og de rejser spørgsmål om den evige jagt
på lykke og skønhed gennem guld. Udstillingen viser
værker af blandt andre Chris Burden, Eva Steen Christensen, Zhang Ding, Subodh Gupta, Grayson Perry,
Alicja Kwade, James Lee Byars, Olga de Amaral og
Ai Weiwei. Desuden vises bl.a. Guldhornene og Det
gyldne alter fra Odder fra Nationalmuseets samling.
Guld og magi åbner den 5. september 2020.
Til oktober 2020 præsenterer ARKEN særudstillingen
Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik. Udstillingen
belyser den, for mange, ukendte kunstner Arild
Rosenkrantz (1870-1964) og hans livsværk gennem
oliemalerier, pasteller, illustrationer og 1:1-skitser af
strålende glasruder. Rosenkrantz levede det meste af
sit liv i udlandet, hvor han med inspiration i både italienske, franske og engelske kunsttraditioner opnåede
stor anerkendelse. Kulminationen på Rosenkrantz’
kunstneriske udfoldelse blev mødet med Rudolf
Steiner og ikke mindst dennes fortolkning af Goethes
farvelære, der fik stor betydning for Rosenkrantz’ senere værker. Med åbningen af Baron Rosenkrantz –
Farvernes mystik den 3. oktober 2020 på ARKEN er
det første gang i over 30 år, at Arild Rosenkrantz’ livsværk kan opleves på et dansk kunstmuseum – denne
gang udfoldet i den mest omfattende præsentation til dato. I forbindelse med udstillingen ønsker
ARKEN at bidrage til at størstedelen af de værker af
Rosenkrantz, som befinder sig på Rosenholm Slot,
undergår konservering.

Museets virke inden for undervisning, udvikling og
formidling fortsætter i 2020 med vægt på at arbejde
med museet og samtidskunsten som et demokratisk
dannelsesrum til gavn for børn, unge og voksne. Museet arbejder målgruppeorienteret og har stor opmærksomhed viet til at opdyrke og konsolidere nye
partnerskaber, kulturalliancer og foreningssamarbejder til gavn for lokalområdet og den brede, danske
befolkning. Et fokusområde er digital dannelse, hvor
museet yder en særlig indsats, idet området vurderes som værende væsentligt i disse år, ikke blot for
børn men for alle aldersgrupper.
I 2020 fortsætter ARKEN arbejdet med at tilbyde læring og kunstformidling via museets satellit, ARKEN
Lab, som ligger i Ishøj By Center. Dette arbejde udføres i naturlig forlængelse af museets øvrige arbejde
og med afsæt i museets eksisterende viden og praksis.

Museet fortsætter arbejdet med at aktivere forløbet
fra Ishøj Station til ARKEN gennem kunst. Den kommende ARKEN WALK er i god proces og forventes
åbnet samtidig med fejringen af ARKENs 25-års jubilæum i 2021. Derudover udbygges skulpturparken
rundt om ARKEN med nye permanente værker.
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UDSTILLINGER
J.F. Willumsen – Farver & striber åbnede i 2018 og
varede til 13. januar 2019.

•

Van Gogh åbnede i 2018 og varede til 20. januar
2019.

•

Patricia Piccinini – En kærlig verden
9. februar – 8. september 2019
I Patricia Piccininis (f. 1965) fabulerende univers lever
hybride og bizarre fabelvæsener side om side med
maskindyr og muterede mennesker. Med legesyge
og grænsesøgende fortællinger udfordrede kunstnerens hyperrealistiske skulpturer ARKENs gæster i,
hvad det vil sige at være til i en verden, der myldrer
med forskellige former for liv. Udstillingen rummede
etiske budskaber om empati og omsorg for alle de
væsener og vækster, som vi deler denne jord med.
•
•

•

•

•

•

•

Udstillingen var den første soloudstilling med Patricia Piccinini i Skandinavien.
I alt 40 værker bestående af skulpturer, video, keramik, grafik og relieffer blev præsenteret og iscenesat i et sanseligt og livagtigt udstillingsdesign.
Udstillingen blev skabt i tæt samarbejde med
kunstneren, der også generøst havde stillet størstedelen af værkerne til rådighed. De resterende
tre værker blev udlånt af Monash University Museum of Art, Helen & Tim Throsby Collection og
Collection of Lester Marks and LCM Partners.
I samarbejde med Louisiana Channel blev der
produceret et videointerview med kunstneren
om hendes kunstneriske praksis. Interviewet var
tilgængeligt både på Louisiana Channel og på
ARKENs website.
Med støtte fra Ny Carlsbergfondet havde ARKEN
forud for udstillingen erhvervet Piccininis værk
The Struggle, 2017 til museets samling.
ARKEN Undervisning udfoldede og undersøgte
Piccininis eventyrlige fortællinger om fortidens
og fremtidens livsformer i lærerige undervisningsforløb.
ARKENs kunstfaglige medarbejdere afholdt flere
foredrag om udstillingen og kunstnerens praksis.

•

•

Derudover afholdt Piccinini en udsolgt forelæsning for 250 gæster, og hun gav en særomvisning for KLUB ARKENs medlemmer.
Et fagligt og fuldt illustreret udstillingskatalog på
dansk og engelsk ledsagede udstillingen og placerede Piccinini i en kunsthistorisk kontekst. Kataloget indeholdt en samtale mellem Piccinini og
Rosi Braidotti, filosof og professor på Universiteit
Utrecht i Holland, en artikel af Eben Kirksey, lektor i antropologi på Deakin University i Melbourne
samt en fagfællebedømt artikel af ARKENs inspektør Dea Antonsen. Det engelsksprogede katalog blev udsolgt.
De kommende år vil udstillingen turnere i Europa
med første stop i Borås i Sverige. Turnéen er organiseret af Institut für Kulturaustausch i Tübingen.
Udstillingen blev støttet af Beckett-Fonden.

Kroppens Arena
25. maj – 1. september 2019
Deltagelse og aktivitet var i fokus i ARKENs sommerudstilling, hvor nye markante værker forvandlede
landskabet til en oplevelsesrig arena. Udstillingen
præsenterede værker, der alle tog afsæt i forholdet
mellem menneskets krop og den omgivende verden.
Værkerne indbød til at sanse, interagere og erkende
gennem kroppen og iscenesatte de besøgendes forventninger til kropslig aktivitet og syn på kropsnormer.
•

•

•

Tre værker af Thilo Frank (f. 1978) og Lea Guldditte
Hestelund (f. 1983) blev erhvervet til sommerens
udstilling, mens Jeppe Heins (f. 1974) Cage and
Mirror blev rykket ud på en nyanlagt platform i lagunen, som omkranser Kunstens Ø.
Kroppens Arena var den femte udendørsudstilling i rækken Kunst i Sollys. Ud over de nye værker kunne de besøgende i Strandparken opleve
en række udendørsværker, der er en fast del af
ARKENs samling.
En billedrig folder på dansk og engelsk med tilhørende kort inviterede de besøgende til at gå
på opdagelse i ARKENs skulpturpark. Udstillingen
kunne besøges døgnets 24 timer.
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•

•

ARKENs Familiesøndage og offentlige omvisninger tog udgangspunkt i udstillingens tematikker,
og med konceptet Vandring og vin deltog KLUB
ARKENs medlemmer på vandringer rundt i det
naturskønne område.
Udstillingen blev for tredje år i træk støttet af
Beckett-Fonden.

Udstillingen præsenterede finurlige og sanselige værker på tværs af medier, materialer og
performative greb.
•

Forunderligt – Værker fra samlingen
1. marts – 23. juni 2019
Bag det ydre gemmer sig af og til forunderlige fortællinger, som kan vende op og ned på vores opfattelser af virkeligheden. I nær dialog med Patricia
Piccininis fantasifulde univers præsenteredes en
nyophængning af værker fra ARKENs samling. Ligesom Piccininis finurlige væsner forskød værkerne
i Forunderligt gæsternes syn på omgivelserne. De
deltagende kunstnere kommenterede på aktuelle
emner som magtstrukturer, naturforandringer, digitalisering og kunstens rolle i samfundet.
•

•

I alt 25 værker i forskellige medier blev udstillet,
fra maleri, skulptur og installationer til video, fotografi og grafik.
De deltagende kunstnere på udstillingen var
Tilo Baumgärtel, Peter Bonde, Anders Brinch,
Eva Steen Christensen, Richard Deacon, Torben
Ebbesen, Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset,
Günther Förg, Cyprien Gaillard, Katharina Grosse, Mona Hatoum, Sophia Kalkau, Eske Kath,
Clay Ketter, Per Kirkeby, Abdoulaye Konaté, Lars
Nørgård, Marc Quinn, David Schnell, Vinyl-terror
& -horror, Bill Viola og Troels Wörsel.

Ung dansk kunst. Samfundsprognoser
17. august – 15. marts 2020
Hvilken verden er vi ved at nedbryde og forme? Hvilken jordklode giver vi videre til de næste generationer? Hvordan forvalter vi forholdet mellem individ og fællesskab? Gennem
værker af ti fremtrædende kunstnere født i
1980’erne så udstillingen nærmere på de prognoser, som den unge kunst opstiller for fremtiden.

•

•

•

•

De deltagende kunstnere har i de seneste år markeret sig på den danske kunstscene med vedkommende værker, der blander sig i samfundsdebatten. Kunstnerne var Nanna Abell, Hannah
Toticki Anbert, Kirsten Astrup, Benedikte Bjerre,
Silas Inoue, Mo Maja Moesgaard, Astrid Myntekær, Tabita Rezaire, Masar Sohail og Marie Thams.
Udstillingen blev formidlet igennem tre tematiske
nedslag – arbejdskultur, tilhørsforhold og klimakrise – der satte fokus på nogle af de kulturelle,
politiske og økologiske forandringer, som er på
samtidskunstens dagsorden.
Udstilling fik flot presseomtale i flere af de landsdækkende dagblade, bl.a. kvitterede Politiken
med fem hjerter og ordene: ”Der er lagt op til
sære, syrede og uventede oplevelser på Arken.”
Et forskningsbaseret og rigt illustreret udstillingskatalog blev udgivet, hvori en fagfællebedømt
artikel af ARKENs inspektør Dea Antonsen introducerede til udstillingens kunstnere og udstillingens samfundsmæssige relevans. Dertil bidrog
forfatterne Caspar Eric og Ida Marie Hede med to
poetiske prognoser.
Kataloget blev støttet af Politiken-Fonden.

Simon Fujiwara – Joanne
31. august 2019 – 29. marts 2020
Den britiske kunstner Simon Fujiwara er gennem det
seneste årti blevet kendt for sine store og komplekse
udstillinger. I sin kunst undersøger han de grundstrukturer, der skaber os som individer og vores samfund.
Den omfattende videoinstallation Joanne er en forførende og alarmerende konkret illustration af billedets
magt, og det er et absolut hovedværk i kunstnerens
vidtrækkende praksis. Værket består af en 12 minutter
lang video og tre reklamesøjler formgivet i en strømlinet, kommerciel storcenteræstetik. Det højaktuelle
værk tematiserer de menneskelige konsekvenser af
digitale krænkelser. I filmen møder vi kvinden Joanne
Salley, der i sin tid som skolelærer blev offer for en
skandale i de engelske tabloidaviser, da hendes ele-
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ver fra den prominente drengeskole Harrow School
i London, fandt og delte private fotografier af hende
topløs. Episoden destruerede i årevis hendes image,
hendes selvbillede og hendes liv. Med afsæt i hendes skæbne, forbrugerindustrien og mediernes manipulerende virkemidler undersøger Fujiwara muligheden for at genskabe Salleys image. Joanne Salley
spiller hovedrollen som sig selv – som det menneskelige brand, der skal sælges og iscenesættes.
•

•

•

•

•

I samarbejde med Louisiana Channel blev der
produceret 53 minutters videointerview med
Simon Fujiwara om Joanne og hans kunstneriske praksis. Interviewet var tilgængeligt både på
Louisiana Channel og på ARKENs website.
I forbindelse med konferencen Den nye ekstremisme gæstede Simon Fujiwara ARKEN og afholdt et foredrag med afsæt i Joanne om manipulation, digital adfærd og billeders magt.
Udstillingen har fået fin presseomtale i trykte
såvel som digitale medier herunder også bevågenhed på sociale medier.
ARKENs ART & TECH Lab udviklede nye undervisningsforløb for udskolingen med fokus på
sociale mediers indflydelse på hverdagen. Formålet var blandt andet at lære at afkode visuelle
elementer og opnå en kritisk bevidsthed om den
digitale forbrugskultur og vores adfærd online.
Undervejs i udstillingsperioden igangsatte ARKEN et arbejde mod at erhverve det store værk
til samlingen.

•

En udstilling med tematiske paralleller til Elsket
af Picasso – Kærlighedens magt, der også rejser
spørgsmål om og kritik af billedets magt.

Breathe With Me
21. september og 23. september 2019
Over to dage deltog ARKEN i den verdensomspændende performance Breathe With Me arrangeret af
den danske kunstner Jeppe Hein, hvis værker indtager en prominent plads i museets samling. Projektet
Breathe With Me blev skabt i samarbejde med FN og
ART2030 og tog udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål.
ARKEN lagde hus til begivenheden og udstillede det
færdige resultat; et 30 meter langt maleri. Ambitionen var at forene mennesker på tværs af landegrænser, kulturer, politiske overbevisninger og religioner i
et stort åndedrag.
•

•

•

Breathe With Me var et borgerinddragende projekt, hvor deltagere verden over var inviteret til at
male deres åndedræt i klare blå farver. Med fokus på åndedrættets betydning for krop og sjæl
fremsatte Jeppe Heins projekt enkle omend vitale
budskaber om fællesskab og samhørighed.
Projektet fandt sted i Kunstaksen, hvor lærreder
blev placeret i en 30 meter lang række ned igennem det monumentale udstillingsrum.
Mandag den 21. september deltog skoleklasser
i projektet. De blev introduceret for åndedrætsøvelsen samt Jeppe Heins praksis. Onsdag den

Jeppe Hein, You and I, wandering on the snake’s tail, 2018
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Installationsbilleder fra udstillingerne Patricia Piccinini – En kærlig verden, Jeppe Hein – Breathe With Me, Kroppens Arena, Simon Fujiwara – Joanne
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•

23. september fik ARKENs gæster mulighed for at
deltage i projektet.
Breathe With Me forholder sig til flere af FN’s 17
Verdensmål, der bl.a. kredser om mental og fysisk
sundhed for det enkelte menneske samt et fokus
på større klimabevisthed og bæredygtighed.

Elsket af Picasso – Kærlighedens magt
12. oktober 2019 – 23. februar 2020
ARKEN viste fra oktober en forskningsbaseret udstilling med værker af Pablo Picasso skabt i et enestående og tæt samarbejde med Musée national Picasso-Paris. Udstillingen præsenterede en perlerække af
Picassos bedste værker indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik – heriblandt talrige mesterværker fra Picasso-museets samling. Udstillingen baserede sig på
en original, identitetspolitisk kuratering og præsenterede Pablo Picassos kunstneriske udvikling i relation
til hans modeller og deres livshistorier. Picasso delte
derfor rampelyset med de fem kvinder: Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot
og Jacqueline Roque. Udstillingen fortalte historierne
om disse kvinder som mere og meget andet end Picassos elskede muser og foretrukne ansigter. Først
og fremmest var de reflekterede, sammensatte og
handlekraftige kvinder med en livshistorie uafhængig
af deres relation til Picasso. Deres historier blev for
første gang fortalt på ARKEN med en ny bevidsthed
om billeders magt og kunstnerens dramatiske iscenesættelser.
•

•

•

Udstillingen præsenterede i alt 51 værker af Pablo
Picasso skabt i perioden 1920-71. Vægten var på
kvinden som motiv og selviscenesættelser samt
det nære familieliv og børnene. Udstillingen inkluderede desuden sjældne arkivgenstande, talrige
fotos fra Picassos private arkiv samt historiske
filmklip af kunstneren og hans nærmeste.
Udstillingen baserede sig på ny forskning i sammenhængen og relationen mellem maleren og
hans modeller. Forskningen fandt blandt andet
sted i Musée national Picasso-Paris’ omfattende
arkiv.
Et fuldt illustreret udstillingskatalog blev produceret til udstillingen på dansk og engelsk. Kata-

•

•

•

•

•

•

•

•

loget præsenterede fire videnskabelige artikler
samt biografier til både kvinderne og Picasso. Bidragyderne til kataloget var Émilie Bouvard, Harri
Kalha, Naja Rasmussen (fagfællebedømt), Wendy
Steiner og Linnea Mølbak Szilas (biografier).
ARKEN Undervisning udviklede i samarbejde
med Musée national Picasso-Paris et specifikt undervisningsforløb om maleren og modellen.
Udstillingen fik meget omfattende og positiv mediedækning, der skabte debat. Både DR og TV2
formidlede udstillingens relevans og aktualitet i
blandt andet P1, P4 og Go' morgen Danmark. De
landsdækkende aviser gav udstillingen rosende
ord og topkarakterer i form af 5- og 6-stjernede
anmeldelser.
I løbet af efteråret gæstede flere forskere ARKEN
og afholdt foredrag om Picasso og udstillingens
tematik: Ph.d.-stipendiat Anna Vestergaard Jørgensen, postdoc Karen Westphael Eriksen og forfatter Birgitte Possing. Dertil kommer ni foredrag
ved museets ansatte.
Laurent Le Bon, direktør for Musée national Picasso-Paris, gæstede ARKEN og afholdt foredrag om
museets historie og vision i lyset af det globale
museumslandskab. KLUB ARKEN fik en særlig invitation til at deltage i det populære foredrag.
KLUB ARKEN tog i efteråret på to udsolgte rejser
til Picassos hjemland Spanien. På turen kunne
deltagerne blandt andet opleve Picasso-museet
i Barcelona samt Guggenheim-museet i Bilbao.
KLUB ARKEN aflagde i november Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst to udsolgte
besøg. Her fik gæsterne en introduktion til arbejdet med samlingen og fik en unik mulighed for
at opleve museets samling af Picassos grafiske
arbejder.
I samarbejde med ARKEN CAFÉ arrangerede
KLUB ARKEN en udsolgt middag i Picassos ånd
og med kunstnerens favoritter fra det spanske
køkken.
Udstillingen blev generøst støttet af A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal.
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ARKENS SAMLING
Erhvervelser
Peter Bonnén
Made in Cairo, 2019
Egyptisk bomuld
31 × 46 × 27 cm
Købt af kunstneren
Michael Elmgreen & Ingar Dragset
Go Go Go, 2005
Børstet rustfrit stål på podium,
stålramme, akrylglas, poleret
rustfrit stål, lyspærer, lyskontroller,
moppe, spand med beskidt vand,
gulvskilt i plastik, ed. 2/3 (+1AP)
Variable mål
Købt af Galleri Nicolai Wallner
Gudrun Hasle
Im not god inof, 2018
Broderi på tekstil
168 x 85 cm uden ramme
Købt af Galleri Tom Christoffersen
Thomas Ruff
Substrat 24 III, 2004
C-print på diasec, ed. 1/3
269,2 x 167,6 x 6 cm brutto, 243,5
x 160,1 cm netto
Købt på Bruun Rasmussen Kunstauktioner med støtte fra Slots- og
Kulturstyrelsen
Fredrik Værslev
Untitled, 2019
Primer, spraymaling, akryl og mineralsk terpentin på lærred, træramme og stålkonstruktion
210 x 145 x 33,5 cm
Købt af Standard (Oslo)

Deponeringer
Ai Weiwei
Arch, 2017
Galvaniseret blødt stål and blankpoleret rustfrit stål
1120,1 x 636,5 x 314,6 cm
Deponeret fra FRAHM & FRAHM
2019

Michael Kvium
Illusion, 2016
Olie på lærred
300 x 320 cm
Udlånt til Cirkus, Gl. Holtegaard,
12. august 2019 – 17. januar 2020

Udlån
Martin Bigum,
Visionen, 2016
Olie på lærred med harelim
170 x 170 cm
Udlånt til Det maleriske nu,
Faaborg Museum, 23. februar – 19.
maj 2019
Martin Bigum,
Selvportræt (Stamina), 2013
Kul og pastel på papir
100 x 70 cm
Udlånt til Det maleriske nu,
Faaborg Museum, 23. februar – 19.
maj 2019
Gudrun Hasle
Im not god inof, 2018
Broderi på tekstil
168 x 85 cm uden ramme
Udlånt til Sproghospital, Sorø
Kunstmuseum, 27. september
2019 – 19. januar 2020
Peter Holst Henckel
World of Butterflies, 2002
68 c-print på bøttepapir
Hver 52 x 42 cm
Udlånt til Gensyn med Paradis,
Gl. Holtegaard, 31. januar – 25.
april 2019
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FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING
ARKENs forskning tager afsæt i museets samling og
ansvarsområde. ARKEN har siden museets åbning i
1996 samlet lige over 400 værker inden for ansvarsområdet dansk, nordisk og international samtidskunst. ARKENs forskning kan vedrøre kunsthistoriske,
teoretiske og æstetiske problemstillinger såvel som
kunstpædagogiske, formidlings- og bevaringsmæssige aspekter. Museets forskningsprojekter skal altid,
i et eller andet omfang, føre til formidling og synliggørelse analogt såvel som digitalt. Det udfolder sig
således på flere platforme gennem aktiviteter som
udstillinger, faglige seminarer, foredrag, konferenceoplæg, artikler i eksterne tidsskrifter og i museets
egne udgivelser. Den overordnede målsætning er at
understøtte kunstens relevans og aktualitet og skabe
ny viden og indsigt i kunsten og dens tolkninger af
tilværelsen til gavn for museet, de besøgende og
samfundet.
•

•

•

•

•

•

Museet prioriterer sine forskningsressourcer inden for ansvarsområdet og samarbejder fortsat
med University of Oxford, Ruskin School of Art
om et praktikprogram.
Museet arbejder med en styrket produktion af
fagfællebedømte artikler og udfører og planlægger forskningsprojekter med tilknytning af postdocs og/eller ph.d.-stipendiater.
Museets hjemmeside rummer profiler for museets forskere, information om forskningsprojekter
og links til forskningspublikationer, ligesom museets kunstfaglige medarbejdere registrerer deres forskning på forskningsportalen PURE, hvis
bestyrelse Christian Gether er medlem af.
Museumsdirektør Christian Gether er fortsat tilknyttet som adjungeret professor ved Institut for
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet.
De kunstfaglige medarbejdere deltager løbende
i relevante netværk og/eller i fondsarbejde, som
indbefatter forskningsbevillinger, og de fungerer
som fagfællebedømmere og censorer ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.
ARKEN udgav i 2019 tre publikationer, hvoraf to

•

•

•

•

også blev udgivet på engelsk. Publikationerne
indeholdt fem artikler af eksterne forfattere og
tre interne artikler ved ARKENs kunstfaglige
medarbejdere. Herudover indholdt katalogerne
litterære bidrag og kunstnerbiografier. Tre af de
interne artikler blev fagfællebedømt. Desuden
bidrog ARKENs kunstfaglige medarbejdere med
fire artikler til eksterne publikationer.
Der var i 2019 forskningsaktiviteter i forbindelse
med udstillingsprojekterne Patricia Piccinini – En
kærlig verden, Ung dansk kunst. Samfundsprognoser og Elsket af Picasso – Kærlighedens magt.
Herudover var der forskningsaktiviteter i forbindelse med ARKEN Laboratorium for kreativ læring og ARKEN ART & TECH Lab.
ARKEN startede i 2019 forskningsprojektet Fra
støvkorn til kosmos. Det menneskelige i forandring læst gennem nye værker i ARKENs samling.
Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg og forskningen udføres af postdoc
Anne Kølbæk Iversen.
ARKENs forskere deltog med forskningsoplæg på
seks konferencer og derudover formidlede ARKENs kunstfaglige medarbejdere deres forskning
gennem offentlige foredrag på museet knyttet til
de aktuelle udstillinger, og de holdt også oplæg
udenfor museet, bl.a. i regi af Folkeuniversitetet.
I forbindelse med partnerskabsprojektet Forglem mig ej…, hvor ARKEN Undervisning samarbejdede med Center for Kultur & Fritid, Ishøj
Kommune og Ishøj Bibliotek, blev der udgivet en
publikation.
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FORMIDLING OG UNDERVISNING
Kerneydelsen i ARKENs undervisningsarbejde er at
rammesætte børns, unges og voksnes møde med
kunst på sådan en måde, at alle bliver udfordret
æstetisk, interllektuelt, kropsligt og følelsesmæssigt.
Museet rækker ud og skaber relevans for en bred
gruppe borgere gennem tætte partnerskaber med
skoler, institutioner, borgergrupper og kommuner.
Museet varetager formelle og uformelle læringssituationer for børn, unge og voksne, og de centrale
indsatsområder i 2019 var følgende:

ment på museet med børn og forældre. Projektet
ønsker at fremme kvaliteten af Åben Skole-møder
mellem kulturinstitutioner og skoler gennem kompetenceudvikling, lærersamarbejder og kreative metoder. Projektet afsluttes i 2020 og forankres i ARKENs
undervisningsafdeling. Desuden deltager ARKEN i
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaals landsdækkende udrulning
og vidensdeling af projektet, således at alle museer
og øvrige institutioner får gavn af ARKENs erfaringer.

Skoler
560 skoleklasser besøgte ARKEN og deltog i undervisningsforløb med museets undervisere. På ARKEN
lærer elever ikke om kunst, men af og med kunst – af
og med de tematikker og spørgsmål, som værkerne
rejser. Alle undervisningsforløb er bygget op omkring
dialogbaserede og praktisk-kreative øvelser i gallerierne, i ARKENs værksted KREATIV og i ARKENs nye
formidlingssatellit ARKEN Lab i Ishøj By Center.

Daginstitutioner
I samarbejde med Ishøj Kommune, Ishøj Bibliotek og
kommunens daginstitutioner blev der udviklet forløb
til de store børnehavebørn i ARKENs samling. Forløbene er en del af Ishøj Kommunes kulturpakke for
børn og unge.

Kickstart
I tæt partnerskab med lokale skoler og lærere udvikledes længerevarende kickstartforløb, der foregik både
på skolen og på museet samt afsluttedes med forældrearrangementer på ARKEN. I 2019 støttede Ishøj
og Ballerup Kommune gennemførelsen af kickstartforløb med klasser fra alle deres skoler. Samarbejdet
med Ballerup Kommune blev sat i gang i august 2017
og fortsatte ind i 2019.
Laboratorium for kreativ læring – Åben Skole i
praksis
En stor og vigtig indsats har været fortsættelsen af
det treårige projekt Laboratorium for kreativ læring,
der blev muliggjort med en markant støtte fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal. Her udviklede ARKEN Undervisning længerevarende Åben Skole-forløb i tætte partnerskaber med skoler fra fem omkringliggende kommuner: Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup og
Greve. I 2019 blev der afviklet 39 af disse forløb, der
hver især strakte sig over fem til seks dage på både
museum og skole og med et afsluttende arrange-

ARKEN ART & TECH Lab
I løbet 2019 igangsatte ARKEN Undervisning i regi af
ARKEN ART & TECH Lab projektet Kunsten at hacke
fakers, trolde og haters – Disinformation, misinformation og propaganda i digital ungdomskultur. Projektet, som blev støttet af Partnerskabet @lliancen, der
arbejder mod online radikalisering, var et undervisnings- og oplysningsprojekt, der tjente det formål at
klæde danske unge på til at:
•
•
•

blive kritiske digitale borgere
kunne gennemskue manipulation og propaganda online
blive bedre til at modstå had, falske nyheder og
ekstremistiske budskaber på nettet

300 unge i alderen 13-17 år har indtil videre deltaget
i ART & TECH Camps, der er et undervisningsforløb
udviklet i et tværfagligt samarbejde med bl.a. programmører. Erfaringer, øvelser og idéer til undervisningsformater er tilgængelige på www.arkenacademy.com.
Konference om Den nye Ekstremisme
Konferencen blev afholdt på ARKEN den 7. november
2019. Under titlen Den nye Ekstremisme behandlede
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tre forskellige oplægsholdere nye udfordringer i digital børne- og ungdomskultur.
Med teknologiens udvikling er fulgt en helt ny verden
af ekstreme påvirkningsmekanismer – kommercielle,
politiske og ideologiske. Fake news, hate crimes, shaming, trolling såvel som algoritmers magt og manipulerende strukturer.
Oplægsholdere var: Forfatter, tidligere ekstremist og
stifter af foreningen Free Radical Project, Christian
Picciolini, den britiske multimediekunstner Simon Fujiwara, digitaliseringsforsker Jesper Balslev og derudover blev key findings fra ARKEN ART & TECH Camps
2019 præsenteret.
ARKEN Lab
I 2019 åbnede ARKEN Undervisning formidlings- og
outreach-platformen ARKEN Lab i Ishøj By Center.
Ishøj By Center ligger i hjertet af Ishøj, og udover
Bilka, butikker og cafeer rummer det Ishøj Station,
bibliotek, svømmehal, biograf, koncertsted m.m. Ca.
20.000 passerer centret hver dag, hvilket gør det til
en af de mest besøgte bymidter i Danmark. Det er et
opholdssted for især lokale børn, unge og ældre, der
har deres daglige gang i centret. Ved at tage kunsten
med ud fra museet og ind i Vestegns borgernes hverdag bliver kunsten tilgængelig for nye målgrupper.
Forløb for ældre
ARKEN søsatte i 2018 pilotprojektet Forglem mig ej
– et tværfagligt samarbejde med kunst som sundhedsfremme for demente som formål. Et projekt der
i 2019 fortsatte i partnerskab med Ishøj Kommune.

læring afholdtes også lærerworkshops samt en lang
række udviklingsmøder, der åbnede mulighed for at
etablere tættere partnerskaber og udvikle undervisning sammen. Desuden bidrog ARKEN Undervisning
til kompetenceudvikling af billedkunstlærere på Billedkunstfagets Dag.
Familier
Hver søndag havde ARKENs gæster mulighed for at
deltage i Familiesøndag – et åbent værksted, der formidler ARKENs udstillinger til børn og deres voksne
gennem praktisk-kreative øvelser. I 2019 blev familiesøndagsformatet udvidet bl.a. med en visuel guide,
der tog afsæt i ARKEN Undervisnings vision om at
skabe rum for deltagelse og kreativitet. Formålet er,
at familier kan gå på opdagelse i ARKENs gallerier
og hente inspiration til kreativ udfoldelse i ARKENs
værksted KREATIV. ARKENs familiesøndage er støttet
af Rødovre Centrum.
Ferieworkshops
I vinter-, sommer- og efterårsferie havde børn og
deres voksne mulighed for at arbejde med ARKENs
særudstillinger i kortere workshops og i ugeforløb.
ARKEN Outdoor
Igen i 2019 afholdt ARKEN Undervisning den årlige
Sanddag. I 2019 var dagen inspireret af ARKENs
særudstilling Kroppens Arena. 1500 børn deltog på
dagen.

Ungdomsuddannelser
I 2019 samarbejdede ARKEN Undervisning igen med
Københavns Åbne Gymnasium om udvikling af undervisningsforløb knyttet til ARKENs udstillinger. Elever fra gymnasiet afprøvede, kommenterede og gav
perspektiver på undervisningsforløb under udvikling.

Omvisninger
ARKEN afholdt både private og offentlige omvisninger i alle museets udstillinger. Hver søndag og onsdag varetog omvisere gratis offentlige omvisninger
i særudstillingerne. Et særligt koncept blev introduceret under udstillingen med Van Gogh og gentaget
under Picasso for at imødekomme den store interesse for udstillingerne. I stedet for omvisninger i udstillingen blev der afholdt introduktioner i museets Koncert- og Konferencesal med plads til 260 tilhørere.

Lærere og pædagoger
ARKEN Undervisning afholdte i 2019 en række velbesøgte lærerkurser i forbindelse med særudstillingerne. Som en integreret del af Laboratorium for kreativ

Kunstskole for voksne
Flere eftermiddage om ugen fyldte voksne kunstinteresserede ARKENs værksted KREATIV. Sammen med
en af museets undervisere arbejdede de både prak-

19

tisk og teoretisk med udvalgte værker, temaer og teknikker. ARKEN tilbød desuden kunstskole for voksne i
vinterferie, sommerferie og efterårsferie.
Personaleworkshop
Igen i 2019 udviklede ARKEN personaleworkshops til
arbejdspladser, der ønskede at styrke den kreative
udvikling hos medarbejderne.

ARKEN Undervisning
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KOMMUNIKATION
Det overordnede mål for ARKENs kommunikationsarbejde er at generere størst mulig synlighed gennem
PR- og marketingaktiviteter.
PR og marketing
I 2019 relaterede ARKENs PR- og marketingindsats
sig primært til museets fem særudstillinger.
•

•
•
•

Omtale i danske og svenske medier målt i annoncekroner lå på sidste års niveau med ca. 35
mio. kr.
Dertil kommer international mediedækning, TVindslag samt omtale på sociale medier
Der blev prioriteret outdoor-kampagner på udstillingerne med Patricia Piccinini og Picasso
Eksklusivt preview for livsstilspresse og influencers på Picasso-udstillingen

Sociale/digitale medier
•
•

•

•
•

•

Antallet af besøg på arken.dk var ca. 650.000
ARKENs Facebook-profil havde 46.100 følgere
ved udgangen af 2019 – en stigning på 8 pct. i
forhold til 2018
ARKENs Instagram-profil havde 39.400 følgere
og var ved udgangen af 2019 den fjerde mest
fulgte kunstmuseumsprofil i Danmark. Stigningen af følgere udgjorde 23 pct. i forhold til 2018
Der lå 11.300 opslag på museets officielle hashtag
#arkenmuseum
Stor interesse for ARKENs Facebook-konkurrencer. Bl.a. blev en plakatkonkurrence ifm. Picasso
set af over 86.600 personer, hvoraf 2.300 deltog
aktivt
ARKENs generelle nyhedsbrev blev sendt ud til
12.067 modtagere – en stigning på 42 pct. i forhold til 2018.

ARKEN banner på Den Franske Ambassade
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KLUB ARKEN
KLUB ARKEN havde et godt år, ikke mindst fordi flere store firmaer og institutioner valgte at give deres
medarbejdere et årskort i julegave. I 2019 rundede
klubben således de 10.000 medlemskaber. ARKENs
medlemsklub er en af de museumsklubber i landet,
som laver allerflest arrangementer for deres medlemmer, hvad enten det er udenlandsrejser eller foredrag på museet. Fælles for dem alle er, at de er meget
populære og bliver hurtigt udsolgt, selv årets store
kunstrejse, som i efteråret gik til Barcelona og Bilbao,
måtte gentages. Der er ingen tvivl om, at medlemmerne nyder de mange udflugter og arrangementer
og det at tilhøre et fællesskab med kunsten som omdrejningspunkt.

•
•

Arkitektur, kunst og Danmarkshistorie i Vejle og
Kolding x 3
Helsingør – kunst i det offentlige rum

Foredrag
•
•
•
•
•
•

Inspektørforedrag – Patricia Piccinini
Inspektørforedrag – Ung dansk kunst.
Inspektørforedrag – Picasso x 3
Særomvisning ved Patricia Piccinini i En kærlig
verden
Vandring i Kroppens Arena på Kunstens Ø x 4
Velkommen i KLUB ARKEN

KLUB ARKEN i tal
•

•

•
•

Pr. 31. december 2019 havde klubben 10.106
medlemskaber. Det er en stigning på 21% i forhold til 2018
Klubben havde i alt 15.616 medlemmer, fordelt
på medlemsgrupperne: enkelt, par, 1+1, firmaer
og kunstforeninger
KLUB ARKENs månedlige nyhedsbrev blev sendt
ud til 9.146 modtagere
I alt deltog 1.707 personer i KLUB ARKENs særarrangementer. Dertil kommer deltagelse i museets ferniseringer, som er det ubetinget største
tilløbsstykke

Særlige arrangementer
•
•
•
•
•
•

Værkstedsbesøg hos BORCH Edition x 2
Besøg på Medicinsk Museion x 2
Besøg på Nivaagaards Malerisamling
Besøg på Den Kongelige Kobberstiksamling
Middag inspireret af Picasso
Svingende jazzmatiné

Rejser og udflugter
•
•

Samtidskunst og graffiti i Næstved
Kunst og kulturrejse til Barcelona og Bilbao x 2
Besøg hos BORCH Edition
Udsigt fra Dali House Museum i Port Ligat
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ERHVERVSKLUB ARKEN
ERHVERVSKLUB ARKEN havde 25 medlemmer ved
udgangen af 2019. Nye medlemmer i 2019 var Festina
Finance (som i 2018 blev kåret som BØRSENs-Gazelle
vinder), KAILOW Visuals, LEO Pharma og Proces-Tech
ApS.
ARKEN afholdt syv vellykkede arrangementer for erhvervsklubben med fokus på kunst og med indslag
om bæredygtighed. De tre forferniseringer på ARKENs særudstillinger var særligt populære og forferniseringen på Picasso udstillingen havde en rekordstor tilslutning.
Iværksætteren Thor Thorøe fra Social Foodies fortalte ved et netværksarrangement om, hvordan han
arbejder med social ansvarligved og FN’s 17 Verdensmål i sin virksomhed uden at gå på kompromis med
indtjeningen.
Medlemmerne benyttede i stigende grad erhvervsklubbens mødelokale og afholdt flere store arrangementer for kunder og medarbejdere. Alle indeholdt
en skræddersyet formidling af museets aktuelle
kunstudstillinger.
Deltagerne ved den årlige middag oplevede en
performance af kunstneren Hannah Toticki Anbert,
som var aktuel i udstillingen Ung Dansk kunst. Samfundsprognoser. Selve middagen var skabt ud fra
bærdygtighedsprincipper, og bød på smagsprøver
fra Wholi, der laver bæredygtig mad af insekter.

Konferencegæster på vej til Van Gogh-udstilling
ERHVERVSKLUB ARKEN. Opdækning til middag i DETLEFS * SALEN
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KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER
I 2019 afholdt museet 80 kommercielle arrangementer med i alt 7.300 gæster. Arrangementerne favnede
bredt fra højteknologiske konferencer for store IT-firmaer til middage for private banking kunder og fra
inspirerende personaledage for små og store firmaer
til kreative kunstworkshops.
Arbejdet med at positionere ARKEN som et eksklusivt eventsted havde et særlig fokus på at opdyrke
markedet for udenlandske kongres- og konferencekunder. På museet afholdtes desuden tre salgsarrangementer for udvalgte danske mødearrangører.
En voksende del af arrangementerne var allerede i
2019 internationale firmaer, som f.eks. det store hollandske forlag Elsevier, der afholdt en middag for

700 deltagere i Kunstaksen, Damien Hirst Galleriet
og DETLEFS∙SALEN og svenske Princess Yachts, som
holdt et arrangement for deres største skandinaviske
kunder.
Museets høje gastronomiske niveau er et udslagsgivende element i museets kommercielle aktiviteter.
Tilpasningen til de enkelte arrangementer opnår meget positive tilbagemeldinger fra kunderne, hvor køkkenet uanset budgettet altid skræddersyr menuerne.
Koncerter
I 2019 afholdt ARKEN for første gang koncert i
DETLEFS∙SALEN. En udsolgt sal med 350 gæster nød
danske Pernille Rosendahl.

Inspektøromvisning i Ung dansk kunst. Samfundsprognoser
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ARKEN CAFÉ
ARKEN CAFÉ betjener en bred vifte af kunder; museumsgæster, KLUB ARKEN-medlemmer, firmaer
og private selskaber – altid med den højeste kvalitet
for øje. Menuerne tilrettelægges med en indre sammenhæng med museets særudstillinger, og der
tilbydes drikkevarer, som ligeledes refererer til særudstillingernes tema. Cafeéns grundlag er det nordiske køkken med masser af sprøde grønsager, enkle
kødretter, hjemmebagt brød og smagfuldt tilbehør.
ARKEN CAFÉ oplevede en stor interesse i 2019. En
stor del af caféens mange gæster kom i de perioder
hvor udstillingerne med Van Gogh og Picasso trak
flest gæster. For at imødekomme den store efterspørgsel i disse perioder oprettede museet en ekstra
mini-café kaldet Kunstpausen.

I 2019 fik cafépersonalet nye uniformer, som står
godt til det enkle, nordiske udtryk i caféens indretning. Desuden fik museet specialproduceret et nyt
keramisk stel, der i design harmonerer med både ARKENs omgivelser og caféens udtryk. Stellet anvendes
i caféen og forhandles i ARKEN SHOP. I 2019 indkøbte caféen en ny kaffemaskine, der hurtigere og mere
effektivt laver kaffe af høj kvalitet.
De kommercielle arrangementer udgør en stigende andel af omsætningen og aktiviteterne i ARKEN
CAFÉ.

Udsigt fra ARKENs CAFÉ
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ARKEN SHOP
ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger,
de nyeste designobjekter, kunsthåndværk, bæredygtigt legetøj, tegneartikler og grafik. Alt er nøje udvalgt
med udgangspunkt i originalitet, kvalitet og relevans.
Shoppens generelle sortiment bliver løbende fornyet, og i 2019 blev det bl.a. muligt at købe det stel, som
blev særligt produceret til ARKEN CAFÉ.

stor betydning under Picasso-udstillingen, idet der
blev solgt en betragtelig mængde kunstbøger og
merchandise.
Udvidelsen af ARKENs egen merchandiselinje er fortsat i udvikling og 2019’s bestseller blev en mulepose
i stærke farver med ARKEN-logo produceret i bæredygtigt materiale.

Som altid blev der gjort en stor indsats for at skaffe
og producere varer til særudstillingerne. Dette havde

ARKENs nye stel
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ORGANISATION
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FONDE OG SPONSORER
Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter.
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ØKONOMI
ARKEN havde i 2019 et overskud på 91.130 kr. mod et
budgetteret overskud på kr. 72.000 kr. Resultatet er
tilfredsstillende.
I alt besøgte 345.000 gæster ARKEN i 2019. Der var
budgetteret med et besøgstal på 306.000 gæster.
ARKENs samlede besøgstal omfatter betalende og
ikke-betalende besøgende. Årets besøgstal er tilfredsstillende og viser, at ARKENs alsidige udstillingsprogram henvender sig bredt til hele befolkningen.
ARKENs samlede indtægter udgjorde i alt ca. 71 mio.
kr., og de samlede indtægter var dermed ca. 1,5 mio.
kr. større end budgetteret. Det gode resultat er primært frembragt via større øremærkede tilskud til bl.a.
udstillinger, kunstkøb og formidlings- og outreachtiltag.
De større indtægter gav ARKEN mulighed for at anvende midler til kunstneriske og formidlingsmæssige
formål. Bl.a. kunsterhvervelser for 1,4 mio. kr. Derudover anvendte museet midler til nødvendige projekter og investeringer i bl.a.:
• Nyt alarm- og overvågningssystem
• Udbyggelse af ARKENs ERP system
• Ny kaffemaskine i ARKEN CAFÉ
2019 var fjerde år, hvor statens omprioriteringsbidrag
påvirkede ARKENs statstilskud. Omprioriteringsbidraget er en generel besparelse i statens tilskud til
statsanerkendte museer på 2 pct. om året i fire år i
årene 2016-19. Efter at denne ændring i finansloven
er fuldt ud gennemført i 2019, er ARKENs statstilskud
efterfølgende samlet reduceret med ca. 2,5 mio. kr.
årligt.
Reduktionen i statstilskuddet har haft væsentlig indflydelse på ARKENs samlede økonomi, og ARKEN
har i årene 2016-2019 fulgt en tostrenget strategi:
1) En bestræbelse på at optimere museets samlede
økonomi, ved f.eks. til stadighed at sikre sig de mest
optimale indkøbspriser. 2) En satsning på øget egenindtægt fra entré, medlemskontingenter, tilskud,

sponsorater, erhvervssamarbejder, kommercielle arrangementer, butiks- og cafésalg mv.
ARKEN vil også i årene fremover forfølge den valgte
tostrengede strategi og have fokus på stram økonomistyring og løbende optimeringer/effektiviseringer,
samtidig med at museet fortsat skal udvikles kunstnerisk, formidlings- og servicemæssigt til glæde for
samfundet og ARKENs mange gæster.
ARKENs egenkapital før urealiserede værdireguleringer udgjorde pr. 31. december 2019 i alt 9,3 mio. kr.
Heraf er 4,1 mio. kr. henlagt til udsmykning af Kunstens Ø og 1,0 mio. kr. henlagt til ejendomsvedligeholdelse.
Regnskabsteknisk reduceres ARKENs egenkapital
dog med 10,3 mio. kr., idet museet i 2009 fastlåste
renten af ARKENs prioritetsgæld gennem en såkaldt
renteswap. Renten blev fastlåst frem til udløb i 2039
og udgør 4,63 pct. Det kraftigt faldende renteniveau
siden 2009 har betydet, at ARKEN regnskabsteknisk
er forpligtet til at belaste egenkapitalen med de ovennævnte 10,3 mio. kr., som er det beløb, det vil koste
ekstra, såfremt renteswappen blev besluttet indfriet.
En stigning til et højere renteniveau vil betyde, at
værdireguleringen vil bevæge sig i positiv retning,
mens ARKENs renter af prioritetsgælden vil være
uændrede.
Derudover skal det nævnes, at ARKENs ejendom i
regnskabet måles til kostpris. Museet fik i forbindelse
med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overdraget ejendommen vederlagsfrit af det daværende Københavns Amt, hvilket vil sige til en kostpris på 0 kr.
Med overdragelsen fulgte et 30-årigt prioritetslån på
27,7 mio. kr., som i dag andrager 18,5 mio. kr. Der resterer 19 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 2019 har en bogført værdi
på ca. 21,9 mio. kr. efter afskrivninger. Den offentlige
ejendomsvurdering af ARKENs ejendom udgør pr. 1.
oktober 2016 i alt 238 mio. kr.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2019

Hvorfra fik ARKEN midlerne på i alt 71,6 mio. kr.
Andre
driftsindtægter
0,4 mio.
1%

Kommercielle
indtægter
15,4 mio.
22%

Finansloven,
driftstilskud
31,0 mio.
43%

Entré- og
medlemsindtægter
19,0 mio
26%
Andre
projekttilskud
5,3 mio.
7%

Ishøj Kommune,
driftstilskud
0,5 mio.
1%

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på i alt 71,6 mio. kr.
Overført overskud
0%
0,1 mio

Renter
1,3 mio.
2%

Afskrivninger
1,8 mio.
2%

Udstillinger,
samlingen og
formidling
18,6 mio.
26%

Administration
21,3 mio.
30%

Kultur og Børn
4,2 mio.
6%

Kommercielle
omkostninger
6,6 mio.
9%

Ejendom
10,8 mio.
15%

Marketing, PR og
KLUB ARKEN
6,9 mio.
10%
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2014-2019
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2014-2019

Udvikling i indtægterne 2015-2019
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 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 Kulturministeriet.
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 2019 samt af resultatet
af ARKENs aktiviteter og pengestrømme for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.
Ishøj, den 25. marts 2020

DIREKTION

Christian Gether		
Direktør			

BESTYRELSE

Ole Bjørstorp			
Lars Eskesen
Formand				Næstformand

Eva Hofman-Bang		

Kirsten Langkilde

Hanne Leth Andersen

Michael Bojesen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende to figurer:
Til bestyrelsen for ARKEN Museum for Moderne Kunst
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, 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 2019 samt af resultatet af museets aktiviteter og penge-strømme for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt relevante standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i rigsrevisorloven § 3 samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 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 fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag
af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt relevante
standarder for offentlig revision jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 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 økono-miske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revisi-on 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

•

•
•

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning
eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af museets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om museets evne til at fortsætte driften. Hvis
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at museet ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og tilhørende bilag. Vores konklusion om årsregnskabet omfat35

ter ikke ledelsesberetningen og tilhørende bilag, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om
ledelsesberetningen og tilhørende bilag.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og tilhørende
bilag og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og tilhørende bilag 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 og tilhørende bilag indeholder krævede
oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse 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 og tilhørende bilag 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 Kulturministeriet og årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen og tilhørende bilag.
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med relevante standarder for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer
vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er om-fattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den
forbindelse.
København, den 25. marts 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Carsten Nielsen				
statsautoriseret revisor			

Steffen Kaj Pedersen
statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde ARKEN, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå ARKEN, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.

resultatopgørelsen som finansielle poster.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den
periode, de vedrører.
KLUB ARKEN-medlemskontingenter for 1-års medlemskaber indtægtsføres, i takt med at de modtages.

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

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

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

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

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

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

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv
eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes
direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner
realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som
en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prioritetsgæld m.v.
Renteomkostninger og øvrige finansielle omkostninger vedr. fremstilling af aktiver indregnes ikke i kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgørelsen
på tidspunktet for deres afholdelse.
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 fradrag af øremærkede tilskud og akkumulerede af- og
nedskrivninger.
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Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år).
Inventar og driftsmidler afskrives over forventet
brugstid (5-15 år). IT-udstyr afskrives over forventet
brugstid (3 år).
Aktiver med anskaffelsesværdi på under 50.000 kr.
pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Kunstværker
Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller
med tilskud fra sponsorer og bidragsydere, er udgiftsført via nedskrivning til 0 kr.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter
FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante
varer, herunder langsomt omsættelige varer.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter
måles til kostpris.
Egenkapital
Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til bestyrelsesbeslutninger.

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

Hensatte forpligtelser
Hensatte
forpligtelser
omfatter
forventede
omkostninger til besluttede og offentliggjorte
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RESULTATOPGØRELSE
JANUAR
RESULTATOPGØRELSE 1. januar -1.31.
december – 31. DECEMBER
Regnskab
2019 i kr.

Note
Entré- og salgsindtægter mv.
Stats- og kommunalt tilskud
Øvrige tilskud

1,16
2
3

Indtægter
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser
Udstillings- og arrangementsomkostninger

5
4

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger
Salgsomkostninger

4,5,6

Resultat af ordinær drift
Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT

7

Budget
2019 i t.kr.

Regnskab
2018 i t.kr.

34.382.256
31.499.822
5.338.363

34.848
31.116
3.771

43.357
31.740
7.713

71.220.441

69.735

82.810

(1.430.248)
(36.860.659)

(400)
(38.635)

(2.285)
(46.493)

32.929.534

30.700

34.032

(29.459.241)
(2.507.291)

(26.826)
(2.759)

(29.653)
(3.258)

963.002

1.115

1.121

418.276

272

398

1.381.278

1.387

1.519

(1.290.147)

(1.315)

(1.296)

91.130

72

223

838.329
91.130
929.459

838
72
910

615
223
838

-

-

910

838

Årets resultat disponeres således:
Overført overskud af tidligere års resultat
Årets resultat
I alt til fordeling
Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse
Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø
OVERFØRT OVERSKUD

929.459
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BALANCE
31. DECEMBER
BALANCE 31. december

AKTIVER

Regnskab
2019 i kr.

Note

Grunde og bygninger
Inventar og driftsmidler

Regnskab
2018 i t.kr.

21.931.499
6.205.445

22.459
6.572

28.136.944

29.031

28.136.944

29.031

1.144.251

818

1.376.623
4.335.504
1.468.797

1.800
4.116
1.782

Tilgodehavender i alt

7.180.924

7.699

Likvide beholdninger

3.445.011

6.955

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

11.770.186

15.471

AKTIVER I ALT

39.907.130

44.502

Materielle anlægsaktiver i alt

8

ANLÆGSAKTIVER I ALT

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

9
10
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BALANCE
31. DECEMBER
BALANCE 31. december

PASSIVER

Note

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

Regnskab
2019 i kr.

Regnskab
2018 i t.kr.

300.000
3.000.000
929.459
4.100.000
1.000.000

300
3.000
838
4.100
1.000

9.329.459
(10.266.970)

9.238
(8.812)

(937.511)

427

2.106.539

3.341

2.106.539

3.341

17.579.866
9.743.474
1.103.167

18.527
8.370

28.426.507

26.897

12

944.529

978

13
14
15

523.496
2.346.819
4.704.684
1.792.067

442
4.036
7.053
1.330

KORTFRISTET GÆLD I ALT

10.311.595

13.838

GÆLD I ALT

38.738.102

40.433

PASSIVER I ALT

39.907.130

44.502

0

0
0

Egenkapital før urealiseret værdiregulering
Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter
EGENKAPITAL I ALT
Hensatte forpligtelser

11

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT
Prioritetsgæld
Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter
Indefrosne feriepenge for perioden 01.09.19 - 31.12.19

12

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
Kortfristet del af langfristet gæld
Kortfristet del af dagsværdiregulering af
finansielle instrumenter
Omkostningskreditorer
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Difference Årets resultat - Fordeling
Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2019 indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser på i alt ca. t.kr. 1.250 frem til 2024 (2018: 1.244 t.kr.)
Bilag 1: Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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EGENKAPITALOPGØRELSE

EGENKAPITALOPGØRELSE
EGENKAPITALOPGØRELSE

Urealiseret
Urealiseret
Henlæggelse
Henlæggelse
til
til
OverførtOverført
over- Henlæggelse
over- Henlæggelse
kursregulering
kursregulering
af
af
ejendomsejendoms/underskud
/underskud
i til Kunstens
i til Kunstens
vedligevedlige- sikrings-sikringsIndskudsIndskudsReserveReserve
for
for
Øi
Ø
i
kr.
instrument
instrument
i kr.
i kr.I alt kr. I alt kr.
i kr.
i kr.
kapital i kapital
kr. driftskapital
i kr. driftskapital
i kr.
i kr.kr.
kr.
kr. holdelseholdelse
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
1. januar1. januar
300.000300.0003.000.000
3.000.000838.329838.329
4.100.000
4.100.0001.000.000
1.000.000(8.811.629)
(8.811.629) 426.700426.700
Dagsværdiregulering
Dagsværdiregulering
af finansielle
af finansielle
instrumenter
instrumenter
- (1.455.341)
(1.455.341)
(1.455.341)
(1.455.341)
Årets resultat
Årets resultat
- 91.130 91.130
91.130 91.130
EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
31. DECEMBER
31. DECEMBER

300.000300.0003.000.000
3.000.000929.459929.459
4.100.000
4.100.0001.000.000
1.000.000
(10.266.970)
(10.266.970)(937.511)
(937.511)
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
1.december
JANUAR
PENGESTRØMSOPGØRELSE
PENGESTRØMSOPGØRELSE1.1.januar
januar- 31.
- 31.
december – 31. DECEMBER

Regnskab
Regnskab
2019
2019
i kr.
i kr.

Regnskab
Regnskab
2018
2018
i t.kr.
i t.kr.

Indtægter
ved
museumsaktivitet
Indtægter
ved
museumsaktivitet
Offentlige
Offentlige
ogog
private
private
tilskud
tilskud
Udgifter
Udgifter
ved
ved
museumsaktivitet
museumsaktivitet
AdministrationsAdministrationsogog
salgsudgifter
salgsudgifter
m.v.
m.v.

34.382.256
34.382.256
36.838.185
36.838.185
(36.860.659)
(36.860.659)
(29.838.450)
(29.838.450)

43.357
43.357
39.453
39.453
(46.493)
(46.493)
(30.790)
(30.790)

Driftsresultatets
Driftsresultatets
likviditetsvirkning
likviditetsvirkning

4.521.332
4.521.332

5.527
5.527

Ændringer
Ændringer
i varebeholdninger
i varebeholdninger
Ændringer
Ændringer
i tilgodehavender
i tilgodehavender
Ændringer
Ændringer
i hensættelser
i hensættelser
Ændringer
Ændringer
i kreditorer
i kreditorer
ogog
anden
anden
gæld
gæld
Ændringer
Ændringer
i periodeafgrænsningsposter
i periodeafgrænsningsposter

(326.654)
(326.654)
204.591
204.591
(1.234.360)
(1.234.360)
(2.934.076)
(2.934.076)
775.771
775.771

331
331
(4.166)
(4.166)
1.216
1.216
1.069
1.069
832
832

Driftskapitalens
Driftskapitalens
likviditetsvirkning
likviditetsvirkning

(3.514.728)
(3.514.728)

(718)
(718)

1.006.604
1.006.604

4.809
4.809

Køb
Køb
af af
kunstværker
kunstværker
Investering
Investering
i ejendom
i ejendom
Køb
Køb
af af
inventar
inventar
ogog
driftsmidler
driftsmidler
Salg
Salg
af af
driftsmateriel
driftsmateriel

(1.430.248)
(1.430.248)
(34.445)
(34.445)
(820.936)
(820.936)
40.000
40.000

(2.285)
(2.285)
(186)
(186)
(1.308)
(1.308)
- -

Investeringsaktivitetens
Investeringsaktivitetens
likviditetsvirkning
likviditetsvirkning

(2.245.629)
(2.245.629)

(3.778)
(3.778)

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling
af af
gæld
gæld
til til
realkreditinstitut
realkreditinstitut
Renteudbetalinger
Renteudbetalinger

(980.513)
(980.513)
(1.290.147)
(1.290.147)

(981)
(981)
(1.296)
(1.296)

Finansieringsaktivitetens
Finansieringsaktivitetens
likviditetsvirkning
likviditetsvirkning

(2.270.660)
(2.270.660)

(2.277)
(2.277)

ÅRETS
ÅRETS
LIKVIDITETSVIRKNING
LIKVIDITETSVIRKNING

(3.509.685)
(3.509.685)

(1.247)
(1.247)

Likvide
Likvide
beholdninger
beholdninger
primo
primo

6.954.696
6.954.696

8.201
8.201

LIKVIDE
LIKVIDE
BEHOLDNINGER
BEHOLDNINGER
ULTIMO
ULTIMO

3.445.011
3.445.011

6.955
6.955

Driftsaktivitetens
Driftsaktivitetens
likviditetsvirkning
likviditetsvirkning
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NOTER
NOTER
NOTER
NOTER
NOTER
1. Entré1. Entréog salgsindtægter
og salgsindtægter
mv. mv.
Entré-Entréog arrangementsindtægter
og arrangementsindtægter
ARKEN
medlemskontingenter
KLUBKLUB
ARKEN
medlemskontingenter
Omsætning
Omsætning
Café Café
Omsætning
Omsætning
Shop Shop

2. Stats2. Statsog kommunalt
og kommunalt
tilskud
tilskud
Statstilskud
Statstilskud
Tilskud
Kommune
Tilskud
Ishøj Ishøj
Kommune

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

4. Personaleudgifter
4. Personaleudgifter
Lønninger
Lønninger
Sociale
udgifter,
pension
Sociale
udgifter,
pension
Øvrige
Øvrige

De samlede
De samlede
personaleudgifter
personaleudgifter
indgårindgår
i:
i:
Udstillingsog arrangementsomkostninger,
med med
Udstillingsog arrangementsomkostninger,
Administrationsomkostninger,
Administrationsomkostninger,
med med

Regnskab
Regnskab
2019 2019
i kr. i kr.

Budget
Budget
2019 2019
i t.kr.i t.kr.

Regnskab
Regnskab
2018 2018
i t.kr.i t.kr.

17.026.639
17.026.639
3.395.801
3.395.801
8.691.297
8.691.297
5.268.519
5.268.519

17.279
17.279
3.6283.628
8.7098.709
5.2325.232

21.577
21.577
4.0834.083
10.461
10.461
7.2357.235

34.382.256
34.382.256

34.848
34.848

43.357
43.357

30.999.822
30.999.822
500.000
500.000

30.616
30.616
500 500

31.240
31.240
500 500

31.499.822
31.499.822

31.116
31.116

31.740
31.740

5.290.918
5.290.918
47.444
47.444

3.6363.636
135 135

7.4897.489
224 224

5.338.363
5.338.363

3.7713.771

7.7137.713

33.821.564
33.821.564
4.641.763
4.641.763
946.368
946.368

32.411
32.411
4.4964.496
910 910

33.470
33.470
4.4944.494
932 932

39.409.695
39.409.695

37.817
37.817

38.896
38.896

20.960.127
20.960.127
18.449.568
18.449.568

20.513
20.513
17.304
17.304

23.600
23.600
15.296
15.296

39.409.695
39.409.695

37.817
37.817

38.896
38.896

Det samlede
Det samlede
honorar
honorar
til bestyrelsen
til bestyrelsen
og den
ogsamlede
den samlede
løn tilløn
direktionen
til direktionen
udgjorde
udgjorde
i 2019i 2019
i alt kr.
i alt
2.444.706
kr. 2.444.706
mod mod
budget
budget
2019 2019
på i alt
påt.kr.
i alt2.411
t.kr. 2.411
og mod
og t.kr.
mod2.379
t.kr. 2.379
i 2018.
i 2018.
Der var
Deri gennemsnit
var i gennemsnit
ansatansat
81,8 medarbejdere
81,8 medarbejdere
i 2019i 2019
mod budget
mod budget
2019 2019
på 75på
og75
81,3
og i81,3
2018.
i 2018.
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NOTER
NOTER
NOTER

NOTER
NOTER
5. Afskrivninger
5. Afskrivninger
og nedskrivninger
og nedskrivninger
Afskrivninger
Afskrivninger
bygninger
bygninger
Afskrivninger
Afskrivninger
inventar
inventar
og driftsmidler
og driftsmidler
ÅretsÅrets
nedskrivninger
nedskrivninger
på kunsterhvervelser
på kunsterhvervelser
udgør
udgør

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

Regnskab
Regnskab
20192019
i kr. i kr.

Budget
Budget
20192019
i t.kr.i t.kr.

Regnskab
Regnskab
20182018
i t.kr.i t.kr.

562.308
562.308
1.187.498
1.187.498
1.430.248
1.430.248

570 570
1.257
1.257
400 400

560 560
1.164
1.164
2.285
2.285

3.180.054
3.180.054

2.227
2.227

4.008
4.008

1.749.806
1.749.806
1.430.248
1.430.248

1.827
1.827
400 400

1.724
1.724
2.285
2.285

3.180.054
3.180.054

2.227
2.227

4.008
4.008

6. Administrationsomkostninger
6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten
I regnskabsposten
administrationsomkostninger
administrationsomkostninger
indgår
indgår
ejendomsomkostninger
ejendomsomkostninger
medmed
kr. 4.896.644
kr. 4.896.644
modmod
budget
20192019
på i alt
og t.kr.
6.203
i 2018.
budget
på kr.
i alt5.440.000
kr. 5.440.000
og t.kr.
6.203
i 2018.
7. Andre
7. Andre
driftsindtægter
driftsindtægter
Momskompensation
Momskompensation
Omkostninger
Omkostninger
vedr.vedr.
momskompensation
momskompensation
og -regulering
og -regulering
Andre
Andre
driftsindtægter
driftsindtægter

407.397
407.397
(29.121)
(29.121)
40.000
40.000

300 300
(28) (28)
-

278 278
-32 -32
152 152

418.276
418.276

272 272

398 398
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NOTER
NOTER

NOTER
Beløb i kr.

Bygninger
under opførsel

Grunde og
bygninger

Inventar og
driftsmidler

Kunstværker

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2019
Tilgang
Modtaget tilskud til tilgang
Afgang
Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

28.039.726
34.445
-

24.008.264
900.936
(300.000)
-

48.250.669
1.430.248
-

Kostpris 01.01.2019

-

28.074.171

24.609.200

49.680.917

Af- og nedskrivninger 01.01.2019
Årets afskrivninger
Årets tilbageførte afskrivninger på afgang
Overførsel af saldo mellem kategorierne

-

(5.580.364)
(562.308)
-

(17.436.258)
(1.187.498)
220.000
-

(48.250.669)
(1.430.248)
-

Af- og nedskrivninger 01.01.2019

-

(6.142.672)

(18.403.756)

(49.680.917)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019

-

21.931.499

6.205.445

-

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018

-

22.459.362

6.572.007

-

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

9. Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Saldo 31.12.2019
10. Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger
Saldo 31.12.2019

Regnskab
2019 i kr.

Regnskab
2018 i t.kr.

4.335.504

4.116

4.335.504

4.116

713.385
755.412

1.207
575

1.468.797

1.782
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NOTER
NOTER
NOTER

NOTER
NOTER

NOTER

11. Hensatte
11. Hensatte
forpligtelser
forpligtelser
SaldoSaldo
pr. 01.01.2019
pr. 01.01.2019
Tilgang
Tilgang
NOTER
Afgang
Afgang

•

8

Regnskab
Regnskab
2019 2019
i kr. i kr.

Regnskab
Regnskab
2018 2018
i t.kr.i t.kr.

3.340.899
3.340.899
Regnskab
1.125.873
1.125.873
2019
i kr.
(2.360.233)
(2.360.233)

2.4262.426
Regnskab
2.6762.676
2018
i -1.762
t.kr.
-1.762

SaldoSaldo
31.12.2019
31.12.2019
11. Hensatte forpligtelser
Saldo pr. 01.01.2019
Specifikation
Specifikation
af hensatte
forpligtelser:
forpligtelser:
Tilgang af hensatte
Hensættelse
Hensættelse
til nedtagning
af udstillinger
af udstillinger
Afgangtil nedtagning
Hensættelse
til færdiggørelse
af igangsatte
driftsopgaver
Hensættelse
til færdiggørelse
af igangsatte
driftsopgaver

2.106.539
2.106.539

3.3413.341

3.340.899
1.125.873
1.331.000
1.331.000
(2.360.233)
775.539
775.539

2.426
2.676
2.3722.372
-1.762
969 969

Saldo 31.12.2019
SaldoSaldo
31.12.2019
31.12.2019

2.106.539
2.106.539
2.106.539

3.341
3.3413.341

Specifikation af hensatte forpligtelser:
12. Gæld
12.
Gæld
til realkreditinstitutter
til realkreditinstitutter
Hensættelse
til nedtagning af udstillinger
Kortfristet
Kortfristet
del afdel
prioritetsgæld
af
(under
(under
år) 1 år) driftsopgaver
Hensættelse
til prioritetsgæld
færdiggørelse
af1igangsatte
Langfristet
del afdel
prioritetsgæld
(over(over
1 år) 1 år)
Langfristet
af prioritetsgæld

1.331.000
944.529
944.529
775.539
17.579.866
17.579.866

2.372
978 978
969
18.527
18.527

Saldo 31.12.2019
SaldoSaldo
31.12.2019
31.12.2019

2.106.539
18.524.394
18.524.394

3.341
19.505
19.505

12. Gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet
del
af
prioritetsgæld
(under 1 år)
Efter Efter
mere
mere
end 5end
år forfalder
5 år
forfalder
Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år)

944.529
13.790.398
13.790.398
17.579.866

978
14.742
14.742
18.527

13. Omkostningskreditorer
13. Omkostningskreditorer
Saldo 31.12.2019
Øvrige
Øvrige
driftskreditorer
driftskreditorer

18.524.394
2.346.819
2.346.819

19.505
4.0364.036

SaldoSaldo
31.12.2019
31.12.2019
Efter
mere
end 5 år forfalder

2.346.819
2.346.819
13.790.398

4.03614.742
4.036

14. Anden
14.
gældgæld
13.Anden
Omkostningskreditorer
Skyldig
Skyldig
løn, ATP,
løn,
ATP,
moms,
moms,
sociale
sociale
bidragbidrag
m.m. m.m.
Øvrige
driftskreditorer
Feriepengeforpligtelser
Feriepengeforpligtelser
MomsMoms
og afgifter
og
afgifter
Saldo
31.12.2019

515.858
515.858
2.346.819
3.654.854
3.654.854
533.971
533.971
2.346.819

635 4.036
635
5.2355.235
882 4.036
882

SaldoSaldo
31.12.2019
31.12.2019
14. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m.
Feriepengeforpligtelser
15. Periodeafgrænsningsposter,
15.
Periodeafgrænsningsposter,
gældgæld
Modtagne
Modtagne
tilskud
til fremtidige
til fremtidige
års udstillinger
års udstillinger
etc. etc.
Moms
og tilskud
afgifter
Modtagne
andreandre
indtægter
vedr. vedr.
fremtidige
år år
Modtagne
indtægter
fremtidige

4.704.684
4.704.684

6.7516.751

515.858
3.654.854
1.611.574
1.611.574
533.971
180.494
180.494

635
5.235
1.1201.120
882
210 210

Saldo 31.12.2019
SaldoSaldo
31.12.2019
31.12.2019

4.704.684
1.792.067
1.792.067

6.751
1.3301.330

15. Periodeafgrænsningsposter, gæld
16. Efterfølgende
16.
Efterfølgende
begivenheder
begivenheder
Modtagne
tilskud
til
fremtidige års udstillinger etc.
1.611.574
Der henvises
Der
henvises
til omtale
til omtale
af efterfølgende
af efterfølgende
begivenheder
begivenheder
i ledelsesberetningen
på side
på 7.
side180.494
7.
Modtagne
andre
indtægter
vedr. fremtidige
år i ledelsesberetningen

1.120
210

Saldo 31.12.2019

1.792.067

1.330

16. Efterfølgende begivenheder
Der henvises til omtale af efterfølgende begivenheder i ledelsesberetningen på side 7.
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BILAG
Bilag
Bilag
1. 1.

1

AKTIVITETSOPDELT
AKTIVITETSOPDELT
RESULTATOPGØRELSE
RESULTATOPGØRELSE
1. januar
1. januar
- 31.- december
31. december
Resultat
Resultat
2019 2019
i t.kr.i t.kr.

Indtægt
Indtægt
2019 2019
i t.kr.i t.kr.

Udgift
Udgift
2019 2019
i t.kr.i t.kr.

Samlingen
Samlingen
Udstillinger
Udstillinger
Undervisning
Undervisning
Kulturelle
arrangementer
Kulturelle
arrangementer

(1.344)
(1.344)
(1.824)
(1.824)
(1.496)
(1.496)
(560)(560)

914 914
20.756
20.756
2.4652.465
97 97

(2.259)
(2.259)
(22.580)
(22.580)
(3.962)
(3.962)
(657)(657)

Museumsfagligt
Museumsfagligt
og kulturelt
og kulturelt

(5.224)
(5.224)

24.232
24.232

(29.457)
(29.457)

Kommercielle
Kommercielle
arrangementer
arrangementer
Butik Butik
Restaurant
Restaurant
Erhvervssamarbejde
Erhvervssamarbejde

279 279
1.0691.069
(245)(245)
243 243

1.0861.086
5.2665.266
8.6918.691
392 392

(807)(807)
(4.197)
(4.197)
(8.937)
(8.937)
(149)(149)

Kommercielt
Kommercielt
i alt i alt

1.3451.345

15.435
15.435

(14.090)
(14.090)

21.627
21.627
(7.545)
(7.545)
(2.546)
(2.546)
(7.566)
(7.566)

31.553
31.553
418 418
0
0
-

(9.927)
(9.927)
(7.963)
(7.963)
(2.546)
(2.546)
(7.566)
(7.566)

3.9703.970

31.971
31.971

(28.001)
(28.001)

71.639
71.639

(71.548)
(71.548)

Ej allokerbare
Ej allokerbare
Administration
Administration
IT administration
IT administration
Bygninger,
og ejendomsvedligehold
Bygninger,
renterrenter
og ejendomsvedligehold
Fælles
Fælles
i alt i alt

ÅRETS
ÅRETS
RESULTAT
RESULTAT

91

91

TILSKUD
TILSKUD
Igangværende
Igangværende
tilskudsfinansierede
tilskudsfinansierede
projekter
projekter
3 årigt3 projekt
årigt projekt
"Åben"Åben
Skole",
Skole",
A.P. Møller
A.P. Møller
Fonden
Fonden
- Udgifter
- Udgifter
- Indtægter
- Indtægter
Egenfinansiering
Egenfinansiering

Primo
Primo
01.01.19
01.01.19Anvendt
Anvendt
2019 2019
Rest Rest
pr. 31.12.19
pr. 31.12.19
i t.kr.i t.kr.
i t.kr.i t.kr.
i t.kr.i t.kr.
(3.610)
(3.610)
2.8662.866

(1.087)
(1.087)
862 862

(153)(153)
122 122

(744)(744)

(225)(225)

(31) (31)
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ENGLISH SUMMARY
Director’s report
2019 was an eventful and excellent year for ARKEN.
The year’s exhibitions focused on Danish and international contemporary art and, inparticular Pablo Picasso, re-reading the artist in a present-day feminist light.
ARKEN’s collection was a central starting point for the
2019 exhibition programme with two shows rooted in
works in the museum’s own collection.
The museum started the year with a large solo exhibition of Australian artist Patricia Piccinini, who took
the audience on a voyage into a future full of hybrid
creatures. Navigating large, striking installations the
visitors encountered strange and wondrous sculptures in vivid, relatable scenarios that confused the
observers’ sense of reality and invited them to sense
and re-imagine the world anew. The exhibition explored current existential and ethical issues in a hightech age where the natural and artificial mutate and
connect in new ways. Patricia Piccinini – A World of
Love was very well received in Denmark and abroad.
The show went on to tour to art institutions in Sweden and Finland.
Highlights from the collection were shown in connection with Piccininis art and had the title Wonderous. The exhibition discussed topics such as identity,
gender roles, body culture, sexuality, death, family
life and digitisation.
This summer’s outdoor exhibition presented new works
in ARKEN’s sculpture park. Under the title The Arena of
the Body the exhibition focused on the relationship between the human body and the world around it. Four
works from the collections moved out into the open,
transforming the landscape into an arena rich in texture and experiences, inviting participation and immersion. Three of the works, created by German artist
Thilo Frank and Danish artist Lea Guldditte Hestelund
respectively, were acquired in 2018. For this exhibition
the fourth work taken from the collection – by Jeppe
Hein, acquired in 2015 – was moved to a new platform
in the lagoon encircling ARKEN. The exhibition was the
fifth in the series Art in Sunshine, which activates the

recreational areas in Strandparken and the walk from
Ishøj station to ARKEN.
Launched in the late summer of 2019, the exhibition
Young Danish Art. Forecasting the Future shows a
significant range of young Danish contemporary art.
Cutting across many artistic modes of expression, the
exhibition explored several changes that affect and infuse our time. The presentation took its starting point
in ARKEN’s acquisition of the installation Mana Stash
(2016) by Astrid Myntekær. The works explored the
trends found among the young generation of artists,
delving into their investigations of subjects poised
somewhere between the personal and the political,
the body and the system, the everyday and the global.
The exhibition applied three approaches – work culture, belonging and climate crisis. The various artists
addressed these themes in works that engaged all the
senses and were as critical and thought-provoking as
they were inquisitive, formally and materially seductive, humorous and entertaining.
Simon Fujiwara’s installation Joanne opened in September, addressing highly topical issues of power and
powerlessness, violations and personal recovery. The
installation thematises the power of the image, a particularly major issue in the daily lives of children and
young people regarding questions of identity, self-image and self-staging that dominate everyday life and
life online. The work offered a space for critical reflection on the power of images, behaviour on social media, respect and compassion for one’s fellow humans.
The biggest venture of 2019 was a comprehensive,
research-based exhibition featuring masterpieces by
Pablo Picasso. The exhibition shared many thematic
parallels with Fujiwara’s Joanne. Many identical questions arose out of the study of Picasso’s depictions
of the women in his life and Fujiwara’s hyper-topical
description of our present day. Under the title Beloved by Picasso: The Power of the Model, the exhibition showcased a treasure trove of the artist’s best
works. The event was created in close collaboration
with the Musée national Picasso-Paris, which gener-
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ously lent ARKEN all the fifty-one works on display as
well as photos and archival material from the collection. As the first of its kind, the exhibition presented
the women’s stories, their identity and how they were
represented in Picasso’s work, thus providing unique
insight into who they were independently of Picasso
and how they challenged and inspired Picasso’s artistic development.
In late 2019, ARKEN launched the research project:
From a Grain of Dust to Cosmos. The Human in changeRead Through New Works in ARKEN’s Collection.
PhD Anne Kølbæk Iversen joined ARKEN for a sixmonth period of postdoc studies. Supported by the
Danish Ministry of Culture’s Research Committee, the
project investigates how in a time of climate crisis and
the continued development of biotech and genetic
technology, there is a growing interest in what can be
defined as human. The beginning of the twenty-first
century has been infused by an increased awareness
of human influence on the planet. The climate crisis,
eco-crisis and various technological developments
all challenge established ideas about humanity and
nature as distinct, separate entities, inviting us to
rethink the range and scope of possible human positions. The research project examines how art reinterprets the concept of ‘the human’ under these
new conditions, based on selected works from the
ARKEN collection. Building on this theme, an issue of
the peer-reviewed research journal ARKEN Bulletin
will be published in 2020.
Education at ARKEN
In the autumn of 2019 the new ARKEN Lab opened in
Ishøj By Center, a location which attracts thousands of
visitors and passers-by every day, cutting across generations, ethnicity and social divides. At this new satellite location for education and exhibitions, the museum presents works from the collection, workshops,
performances, events and courses, all based on our
existing exhibitions and practice.
The museum’s work on education and on developing
new methods and projects continued in 2019. In late
2018 ARKEN received funding from the partnership
known as ‘the @lliance against online radicalisation’.

The funds were "earmarked" for a 2019 project focusing on the museum and contemporary art as a
locus of democratic education, edification and enlightenment with attention to how one may prevent
tendencies towards marginalisation and exclusion in
digital youth culture. The project was called ‘The Art
of Hacking Fakers, Trolls and Haters – Disinformation
and Propaganda in Digital Youth Culture’. The project
culminated in a seminar held in the autumn of 2019,
The New Extremism, featured speakers from Denmark and abroad among outhers Simon Fujiwara,
and author, former extremist and founder of the Free
Radical Project, Christian Picciolini.
Other activities
In 2019, ARKEN added yet another work by Elmgreen
& Dragset to the museum’s increasingly fine collection of the Danish-Norwegian duo’s art. The year’s
acquisitions also included works by Fredrik Værslev
and Thomas Ruff. The latter artist's work was aquried
by means from a significant support from the Danish
Agency of Palaces and Culture. In addition to this ARKEN will receive a long-term loan of Ai Weiwei’s Arch.
Expectations for 2020
The 2020 exhibition programme at ARKEN offers
Danish and international contemporary art, a journey through humanity’s fascination with the magic
of gold. The first museum presentation in over thirty
years to showcase the art of the excentric colourist
Arild Rosenkrantz. Works from the ARKEN collection
will contribute to the programme, and the collection itself will be curated under the heading From a
Grain of Dust to Cosmos. The Human in Change Read
Through New Works in ARKEN’s Collection. This latter
exhibition arises out of the research project conducted in 2019–20.
The 2020 season opens with the exhibition Animals
in Art, inviting visitors to enter the animal kingdom
of art: a place full of beautiful, strange and incredible creatures. A strong trend in contemporary art
is a keen interest in examining various relationships
between humans and animals. Animals in Art is also
accompanied by a pop-up exhibition in Rødovre Centrum, where art is made accessible to all in a new, un-
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conventional setting. The pop-up exhibition is part of
a fruitful long-term collaboration with Rødovre Centrum, which also includes support for the ‘Family Sundays at ARKEN’ initiative.
In September, ARKEN presents the interdisciplinary
exhibition Gold and Magic, where golden treasures
from the National Museum of Denmark enter a dialogue with art by Danish and international contemporary artists.
The outdoor exhibition of the summer 2020, Making
Room presents an exclusive selection of new works
in the ARKEN sculpture park. Enriching the landscape
around ARKEN with art, the exhibition activates the
museum’s scenic natural surroundings.
In October 2020, ARKEN presents the exhibition
Baron Rosenkrantz – The Wonder of Colour, shedding light on an artist who is unknown to many: Arild
Rosenkrantz (1870–1964). Here, his life’s work will be
presented through oil paintings, pastels, illustrations
and 1:1 sketches of brilliant stained-glass windows.
The museum’s work within the fields of education, development and communication will continue in 2020.
ARKEN puts great emphasis on working with the museum and contemporary art as a democratic space
of edification and enlightenment, a space that can be
of great benefit to children, young people and adults
alike. ARKEN actively reaches out to many groups, devoting a great deal of attention to cultivating and consolidating new partnerships, cultural alliances and
collaborations for the benefit of the local area and the
general public. Digital education is a focus area which
is especially important, not only for children, but for
all age groups.
In 2020, ARKEN will continue to present art and to
offer learning activities via the museum’s satellite,
ARKEN Lab, located in Ishøj By Center. Forming a natural extension of the museum’s other activities, this
work is firmly rooted in the museum’s existing practice and body of knowledge.
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