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

MISSION STATEMENT

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

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og 
internationale kunst.

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

Det er formidling af de indsigter, der findes i kun-
sten, der er med til at stimulere den enkelte borgers 
kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den 
demokratiske udvikling. Derfor henvender ARKEN sig 
til alle dele af samfundet.

Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel, æste-
tisk 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.

FORMÅL OG  
ANSVARSOMRÅDE

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

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et interna-
tionalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle 
aldersgrupper og lægger vægt på formidling over 
for børn og unge. ARKEN indgår i et positivt og gen-
sidigt samarbejde med andre kunstmuseer lokalt 
såvel som internationalt.

ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de 
nye værker. Samlingen stilles til rådighed for forsk-
ning. Museet vil i de kommende år styrke udbredel-
sen af resultater af såvel museets egen forskning 
som anden forskning baseret på museets samling. 

Julius von Bismarck, I like the flowers (stork), 2018
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2020 har været et ekstraordinært år på ARKEN. 
Ingen havde forudset de udfordringer, som covid-
19-pandemien bragte med sig herunder den mid-
lertidige nedlukning af museet i perioden fra den 12. 
marts til den 26. maj 2020 og igen fra den 9. decem-
ber 2020. ARKEN har arbejdet intensivt for at få det 
maksimale ud af en uventet og uforudsigelig situa-
tion til gavn for museets gæster. Det er der blandt 
andet vokset helt nye digitale formater ud af.

Året begyndte med en velbesøgt slutspurt på den 
store Picasso-udstilling, Elsket af Picasso – Kærlig-
hedens magt, der åbnede i 2019. Afslutningen på 
udstillingen og det enestående samarbejde med 
Musée national Picasso-Paris blev markeret i januar 
med et foredrag ved direktøren for museet, Laurent 
Le Bon. I februar blev særpræsentationen Paola Pivi 
– We are the Alaskan tourists med farvestrålende, 
fjerklædte isbjørne installeret i Kunstaksen. Museets 
første forårsgæster nåede lige at opleve totalinstalla-
tionen med den klimakritiske dagsorden, og så kom 
nedlukningen – få dage efter Picasso-værkerne var 
returneret til Paris, og lige inden den store forårsud-
stilling Dyr i kunsten skulle åbne. Foranlediget af ned-
lukningen blev ændringer i udstillingsprogrammet 
gennemført, således at Dyr i kunsten blev vist frem til 
januar 2021, og udstillingen Guld og magi blev ud-
skudt til februar 2021. 

Den forskningsbaserede udstilling Dyr i kunsten blev 
færdig trods nedlukningens logistiske udfordringer, 
og således kunne museet præsentere en omfatten-
de international samtidskunstudstilling for publikum, 
da museet genåbnede i maj. Dyr i kunsten præsen-
terede værker af 34 kunstnere, der gennem et væld 
af medier og materialer så som maleri, fotografi, 
installation, video, skulptur, lyd og tegning gik i kødet 
på vores forhold til dyrene. Udstillingen kortlagde, 
hvordan vi mennesker bruger, ser på, taler om og 
menneskeliggør dyr, og museets gæster kunne op-
leve en mangfoldighed af sanselige bud på, hvordan 
vi kan forstå os selv – vores oprindelse og vores ad-
færd – gennem andre arter. Flere centrale værker fra 
museets samling såsom Damien Hirsts Carcinoma, 

Peter Holst Henckels World of Butterflies, Patricia 
Piccininis The Struggle og Julius von Bismarcks I like 
the flowers (stork) indgik i udstillingen og dannede 
klangbund for udstillingens idé- og forskningsmæs-
sige fundament. 

Ligeledes i maj stod nyophængningen Rytme og 
ro – Abstrakte tendenser i ARKENs samling klar, da 
dørene igen blev slået op. Udstillingen var en af årets 
to samlingspræsentationer, og den satte fokus på 
abstrakte værker i museets samling. Udstillingen 
viste stor variation i samtidskunstens tilgang til og 
fortolkning af ’det abstrakte’ i kunsten, hvis ultimative 
formål er at engagere og involvere sin betragter. 
Rytme og ro – Abstrakte tendenser i ARKENs samling 
fungerede som en veloplagt kontrast til de figurative 
værker i Dyr i kunsten, og museets gæster kunne 
således også opleve en markant flertydighed i kun-
stens mangeartede udtryk. 

Allerede i løbet i forsommeren var interessen for 
disse kunstudstillinger stor, og da sommeren gik på 
hæld, stod det klart, at besøgstallet var rekordhøjt 
med 89.000 gæster i juni, juli og august – godt 
hjulpet på vej af det danske sommervejr, de mange 
ferierende danskere i Danmark og regeringens som-
merpakke med halv pris på entré til museet. 

Årets offentligt tilgængelige sommerudstilling Frirum 
fik i kraft af sin placering udendørs en særlig aktuali-
tet under covid-19. Frirum handlede om bevægelses-
frihed og fællesskab i en tid, hvor frihed såvel som 
personligt frirum var til forhandling. Udstillingen satte 
fokus på åbne og lukkede rum, drømme og længsler 
samt ydre og indre landskaber. To nyproducerede 
skulpturer af den tyske kunstner Karolin Schwab 
indtog landskabet omkring ARKEN. Ud over de nye 
værker af Schwab kunne de besøgende i Strandpar-
ken opleve en række udendørsværker, der er en fast 
del af ARKENs samling. ARKEN producerede i for-
bindelse med Frirum en række formidlingsfilm, der 
satte fokus på værkernes kunstneriske kvaliteter og 
på deres placering i de rekreative omgivelser i skulp-
turparken. Schwabs skulptur My Floating Home, der 

LEDELSESBERETNING
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er placeret i lagunen omkring ARKEN, blev erhvervet 
til samlingen.

I begyndelsen af efteråret realiserede museet fore-
dragsrækken og lydformidlingen PET TALKS i for-
bindelse med Dyr i kunsten. PET TALKS var et nyt 
formidlingsprojekt, der sikrede formidlingen af Dyr 
i kunsten under covid-19. Projektet blev realiseret 
som tre podcastepisoder baseret på tre tværfaglige 
samtaler i ARKENs koncertsal med videnskabelige 
eksperter inden for zoologi, biologi, hjerneforskning 
og dyreadfærd. Podcastepisoderne blev skabt som 
et mediesamarbejde med Heartbeats. 

I oktober åbnede særudstillingen Baron Rosenkrantz 
– Farvernes mystik. Udstillingen præsenterede en 
overset, spirituel kolorist og excentriker i dansk kunst-
historie, hvis praksis vækker genklang i samtidskun-
stens interesse for fantasy og farvelære, okkult mystik 
og mindfulness. Udstillingen var den første store so-
loudstilling af Rosenkrantz’ værker i Danmark, skønt 

han i sin samtid var en anerkendt kunstner i udlandet. 
Udstillingsformidlingen blev produceret med bidrag 
fra podcastproducenten Third Ear og designkollek-
tivet YOKE. Udstillingen blev vel modtaget, og samt-
lige offentlige såvel som KLUB ARKEN-arrangementer 
blev udsolgt.

Den forskningsbaserede samlingsophængning Fra 
støvkorn til kosmos åbnede i november. I samme 
forbindelse udkom ARKENs fagfællebedømte forsk-
ningstidsskrift ARKEN Bulletin med bidrag af inter-
nationale forskere og museets egne kunstfaglige 
medarbejdere. Udstillingen såvel som publikationen 
tog fat på højaktuelle spørgsmål om menneskets pla-
cering i og indflydelse på klimaet, naturvidenskaben 
og fremtiden.

ARKEN Undervisning
Nedlukningsperioden benyttede ARKEN Undervis-
ning til at idéudvikle og realisere flere corona-venlige 
digitale formidlingsplatforme, herunder www.arken-

Installationsfoto Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik
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hjemmefra.dk, museets gratis online undervisnings- 
og omvisningstilbud, og www.alenesammen.dk, der 
var rettet mod de mange udsatte børn og unge, der 
befandt sig i en sårbar og vanskelig situation grundet 
covid-19. Tillige blev der i forbindelse med udstillin-
gen Dyr i kunsten produceret syv korte formidlings-
film under overskriften Os & de andre dyr. Filmene 
fungerede som afsæt for digitale, dialogiske under-
visningsforløb for børn i alderen 6-12 år. Desuden 
kunne filmene anvendes som inddragende forbe-
redelse af såvel lærere som børn, unge og voksne 
til selv at arbejde med tematikkerne i Dyr i kunsten 
– enten forud for et besøg eller efter et besøg.

Museets øvrige virke
I løbet af det forgangne år oplevede ARKEN generøs 
opbakning til en række fondsansøgninger om både 
ekstraordinær udstillingsstøtte, undervisningspro-
jekter, kunstformidling og erhvervelser af værker af 
Simon Fujiwara, Ditte Ejlerskov og EvaMarie Lindahl, 
Amalie Jakobsen, Karolin Schwab og Nina Beier. I 
foråret fik ARKEN en postdoc-ansøgning med titlen 
Kunstmuseet i en skrøbelig økologi godkendt af 
Ny Carlsbergfondet i et samarbejde med Det Kgl. 
Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Det er et 
treårigt forskningsprojekt, der er finansieret ved et 
stipendium fra Ny Carlsbergfondet. Projektet har 
til formål at undersøge, hvordan kunstmuseet kan 
gentænkes i lyset af den skrøbelige, men også åbne 
position, som de aktuelle klimaforandringer stiller 
museumsinstitutionen i. Det er problemstillinger, 
som også står helt centralt i store dele af den sam-
tidskunst, som ARKEN beskæftiger sig med. Endelig 
skabte ARKEN i samarbejde med Edition Copenha-
gen og den amerikanske kunstner Wiliam Wegman 
et nyt litografisk værk i serien ARKEN EDITION. 

I begyndelsen af maj satte Paola Pivis dansende og 
legesyge isbjørne scenen for en digital koncert med 
det danske band Scarlet Pleasure. Koncerten blev 
live-streamet som en del af Ekstra Bladets koncert-
række Fredagsfesten og kunne ses gratis. 

På PR-fronten fik særudstillingerne Dyr i kunsten og 
Paola Pivi – We are the Alaskan tourists særligt stor 
opmærksomhed og høstede flotte anmeldelser i 

dagspressen. Paola Pivis eventyrlige isbjørne, der 
især tiltrak børnefamilierne, blev desuden årets 
Instagramhit. Efterårets særudstilling med Arild 
Rosenkrantz blev en øjenåbner for mange, og flere 
medier fremhævede udstillingens stemningsfulde 
iscenesættelse. I 2020 fik ARKEN generelt meget 
medieomtale, hvilket både tilskrives mediedæknin-
gen af Dyr i kunsten og Paola Pivis isbjørne, ARKENs 
deltagelse i regeringens sommerpakke samt øget 
omtale i forbindelse med nedlukning og genåbning 
af museet. I det tidlige forår lyste Paola Pivis isbjørne 
op i bybilledet og på byens busser. De blev fulgt 
op af en stor outdoor-kampagne for Dyr i kunsten. I 
efterårs- og vintermørket overtog Arild Rosenkrantz’ 
farvestærke motiver og prydede både busser og 
plakatsøjler i bybilledet. Antallet af KLUB ARKEN-
medlemskaber lå i 2020 stabilt på lidt over 10.000 
som det foregående år. Mange medlemmer viste 
deres støtte til museet, og det lykkedes at fastholde 
medlemstallet på trods af nedlukningen. Alle med-
lemskaber blev forlænget med det antal dage, som 
museet havde lukket. 

FORVENTNINGER TIL 2021 

Årets program byder på alsidige kunstoplevelser 
og nytænkte kuratoriske formater. I et møde mel-
lem kulturhistoriske genstande og international 
samtidskunst udforskes guldets fascinationskraft 
og historie. For første gang viser den iranskfødte 
kunstner Farshad Farzankia sine værker på et dansk 
kunstmuseum. Hen over sommeren vises dansk 
samtidskunst på museumsøen, og en stor dansk og 
international temaudstilling undersøger blomstens 
betydning i kunsten og verden på tværs af fortid og 
nutid. ARKEN fejrer sit 25-års jubilæum med en stor 
jubilæumsophængning, der præsenterer et udvalg 
af samlingens mest spektakulære værker og ikke 
mindst viser de nyeste erhvervelser. 

På udstillingsfronten starter året med åbningen af 
Guld og magi, der er en tværfaglig særudstilling 
skabt i samarbejde med Nationalmuseet. En lang 
række gyldne skatte fra Nationalmuseets samlinger 
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er udlånt til udstillingen, som tager den besøgende 
med på en rejse gennem årtusinders historie for at 
udforske det dyrebare, funklende materiale. I sam-
tidskunsten har guldet en stor fascinationskraft, og 
kunstnerne viser gennem deres arbejde med det 
ædle metal, hvordan værdi, identitet og magtud-
øvelse er tæt forbundet med menneskets jagt efter 
lykke og skønhed. Udstillingen viser værker af blandt 
andre James Lee Byars, Eva Steen Christensen, 
Subodh Gupta, Alicja Kwade, Grayson Perry, Ugo 
Rondinone, Lorna Simpson og Ai Weiwei. Desuden 
vises bl.a. en kopi af guldhornene og Det gyldne alter 
fra Odder fra Nationalmuseets samling. I forbindelse 
med Guld og magi indgår ARKEN for tredje gang i et 
samarbejde med Rødovre Centrum om en pop-up 
udstilling. Her vil ARKENs udstilling blive formidlet og 
gjort tilgængelig for butikscentrets besøgende i utra-
ditionelle rammer. Vi ser frem til endnu et givende 
samarbejde med Rødovre Centrum, som desuden 
støtter ARKENs Familiesøndage og udvikling af nye 
digitale formater.

Værker fra ARKENs samling bidrager løbende til 
museets udstillingsprogram. Til marts vises en stor 
præsentation af highlights fra museets samling, der 
fejrer, at det i 2021 er 25 år siden, at ARKEN første 
gang slog dørene op på Københavns Vestegn. Ud-
stillingen har titlen For enden af regnbuen – ARKEN 
i 25 år og viser de kunstskatte, der er indsamlet til 
museets samling, fordi de aktiverer og pirrer vores 
sanser og sind og inspirerer os til at tænke over vores 
egen tilværelse. ARKEN har i alle sine 25 år fokuseret 
på samtidskunst, der sætter menneskelivets store 
spørgsmål og dybe dimensioner i spil. Spørgsmål 
om hvordan vi lever vores liv, indretter vores verden, 
hvilke grundvilkår og muligheder, vi opererer ud fra 
og med, og ikke mindst, hvad vi stræber efter og 
drømmer om. Udstillingen præsenterer værker af 
Nina Beier, Elina Brotherus, Marlene Dumas, Olafur 
Eliasson, Dan Graham, Gudrun Hasle, Jeppe Hein, 
Marie Lund, Sarah Lucas, Astrid Myntekær, Patricia 
Piccinini, Marc Quinn, Ugo Rondinone, Tove Storch, 
Alexander Tovborg, Ai Weiwei og mange flere. 

Museets jubilæum markeres også med realise-
ringen af ARKENWALK – en oplevelsesrig kunststi 

mellem Ishøj Station og ARKEN med kunstværker 
af Jeppe Hein. ARKENWALK binder Ishøj bys bebo-
elsesområder sammen med Strandparkens natur 
og ARKENs skulpturpark, og stien vil markere og 
løfte vandringen mellem bymiljø, natur og muse-
umslandskab. ARKENWALK er skabt i et samarbejde 
mellem Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN. I for-
bindelse med jubilæumsåret udgiver ARKEN en ny 
publikation i samarbejde med Gads Forlag, der un-
dersøger og belyser ARKENs historie og virke som 
museologisk casestudy.

Den iranskfødte kunstner Farshad Farzankia får sin 
første museumsudstilling på ARKEN til juni, hvor han 
vil præsentere nye værker i en stor totalinstallation 
med maleri, silketryk og skulptur. Hans værker 
er farvestrålende, energiske og sanselige. De 
rækker århundreder tilbage gennem tid, sted og 
traditioner for at forbinde persisk og vestlig kultur 
og knytte tråde mellem filosofi, digtning og nutidens 
medierede billedstrøm. Farzankia flygtede med sin 
familie til Danmark, da han var barn, og hans malerier 
er fulde af erindringsfragmenter, som væves sam-
men med hans udforskning af selvfortælling og iden-
titet, frihed og bevægelse.

I sommeren 2021 åbner den årlige udendørs ud-
stilling, Kunst i sollys, den syvende i rækken, som 
præsenterer værker af unge samtidskunstnere i 
landskabet omkring ARKEN. Udstillingsrækken er 
samtidig en drivende kraft i udviklingen af skulp-
turparken, hvor ARKEN året rundt og særligt i som-
mersæsonen præsenterer involverende værker, der 
inspirerer til leg, bevægelse og et nyt blik på vores 
forhold til naturen.

Efterårets store satsning venter i september, hvor 
særudstillingen Blomsten i kunsten åbner. Udstil-
lingen præsenterer et rigt udvalg af danske og 
internationale kunstnere fra den ældre kunst og fra 
samtidskunsten, der alle arbejder med blomstens 
skønhed og skrøbelighed. Gennem århundreder har 
kunstnerne fundet inspiration i naturen og været 
fascinerede af dens grokraft og evne til at omslutte 
og hele os. Forestillingen om menneskets forhold 
til jorden, blomsterne og planterne er dog under 
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voldsom forandring. Romantiske, symbolistiske og 
vitalistiske kunsthistoriske værker kombineres med 
samtidskunstens kritiske, sensible og humoristi-
ske undersøgelser af blomster og den berusende 
natur, vi alle er en del af. Udstillingen vil invitere 
ARKENs gæster ind i en sanselig verden fyldt med 
tankevækkende fortællinger om vores liv og verden. 
Her kan opleves værker af danske og internationale 
stjerner – fra Anna Syberg og Alhed Larsen til Natha-
lie Djurberg & Hans Berg, Wolfgang Tillmans, Marc 
Quinn og mange flere.

Undervisning, udvikling og formidling står helt 
centralt i ARKENs virke. I 2021 fortsætter museet sit 
arbejde med at bruge samtidskunsten som afsæt 
for at skabe et demokratisk dannelsesrum til gavn 
for børn, unge og voksne. Et særligt fokusområde er 
digital dannelse, hvor museet yder en stor indsats – 
ikke blot for børn – men for alle aldersgrupper.

I 2021 fortsætter og udbygger ARKEN Undervisning 
sin indsats i forbindelse med Åben Skole; Laborato-
rium for kreativ læring med partnerskabskommuner 
og -skoler på Vestegnen. Indsatsen har som målsæt-
ning at gå forrest, når det handler om at skabe unik-
ke, længerevarende Åben Skole-forløb, hvor kunsten 
bliver et afsæt for at skabe rum for elevers udvikling 
af kreativitet. 

ARKEN Lab i Ishøj By Center arbejder i 2021 videre 
med læring og kunstformidling som et tilbud til de 
mennesker, der færdes i centret til daglig. Aktivite-
terne i ARKEN Lab knytter sig naturligt til museets 
udstillingsprogrammer og samlingsarbejde samt 
viden og erfaring med at samarbejde med lokale 
institutioner og borgergrupper. Et nyt samarbejde 
med elever fra Ishøj Ungdomsskole i ARKEN Lab vil 
yderligere styrke relationen til lokale borgere.

Installationsfoto Dyr i kunsten



10

Ung dansk kunst. Samfundsprognoser åbnede 
i 2019 og varede til 15. marts 2020
 
Simon Fujiwara – Joanne åbnede i 2019 og 
varede til 1. november 2020
 
Elsket af Picasso – Kærlighedens magt åbnede 
i 2019 og varede til 23. februar 2020

Paola Pivi – We are the Alaskan tourists  
29. februar 2020 – 10. januar 2021 
 
En stor flok isbjørne i pangfarvede fjerdragter bol-
trede sig i ARKENs 150 meter lange udstillingsrum. 
I forbindelse med udstillingen Dyr i kunsten viste 
museet en særpræsentation af den italienske 
kunstner Paola Pivis (f. 1971) isbjørne, der blandede 
dyriske træk og monstrøse størrelser med dan-
sende, legende og næsten menneskelig adfærd. 
Det surreelle scenarie udfordrede vores vante syn 
på det arktiske rovdyr og rejste spørgsmål om, 
hvilke forestillinger vi har om andre arter samt om 
de aktuelle, menneskeskabte klimaforandringer, 
der påvirker såvel isbjørnenes som menneskets 
egne livsvilkår. Flokken kunne betragtes som en 
ny hybrid art, der med eksotiske sommerfjer har 
tilpasset sig fremtidens klima. Det var første gang, 
at så mange af Pivis isbjørne var udstillet samme 
sted. Pivi bor og arbejder i Alaska og Milano, hvor 
hun skaber gådefulde kunstværker, der forskyder 
grænsen mellem virkelighed og fantasi.

• Udstillingen viste 15 værker af den italienske 
kunstner Paola Pivi, lånt fra private og offent-
lige samlinger i Europa og USA. 

• En kunstfaglig introduktion til Paola Pivis is-
bjørne af ARKENs museumsinspektør Lisa 
Sjølander Andresen blev udgivet i udstillings-
kataloget til Dyr i kunsten. 

• Foredrags- og eventprogrammet for udstillin-
gen var en del af programmet til Dyr i kunsten, 
der blev afholdt af såvel ARKENs kunstfaglige 
medarbejdere som eksterne eksperter. 

• I marts dannede isbjørne-installationen 

ramme for en live streamet koncert med det 
danske band Scarlet Pleasure som del af 
Ekstrabladets gratis, online livekoncerter un-
der forårets corona-relaterede nedlukning.

• I Rødovre Centrum kunne man fra medio maj 
til ultimo juni opleve en videointroduktion til 
Pivis isbjørne som en del af pop-up udstillin-
gen Dyr i kunsten.

• Flere værker fra udstillingen blev efterfølgen-
de vist på Kunsthal Rotterdam som en del af 
Dyr i kunsten, der rejste videre til kunsthallen i 
februar 2021.

• Paola Pivi – We are the Alaskan tourists 
blev sammen med Dyr i kunsten støttet af 
Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond.

 
Dyr i kunsten 
26. maj 2020 – 10. januar 2021 
 
Udstillingen undersøgte den intense interesse 
for dyr, som præger samtidskunsten i disse år. 34 
internationale kunstnere og kunstnerduoer gav 
deres bud på vores forhold til de andre arter, som 
vi deler kloden med. Udstillingen undersøgte de 
forbindelser mellem menneske og dyr, som ud-
spiller sig i den vestlige verdens forbrugsmønstre, 
historiefortællinger og natursyn. Tre hovedtemaer 
løb gennem udstillingen; kæledyrene og det nut-
tede, dyrene i menneskets fortællinger og endelig 
menneskets blik på dyrene i zoo, cirkus og det na-
turvidenskabelige museum.  Værkerne var indlånt 
fra private samlinger i Europa og USA samt Tate 
Modern, der udlånte en central videoinstallation af 
Douglas Gordon. Tre værker fra ARKENs samling 
indgik desuden i udstillingen. Sideløbende med 
Dyr i kunsten vistes særpræsentationen Paola Pivi 
– We are the Alaskan tourists i Kunstaksen. 

• 34 kunstnere og kunstnerduoer deltog i udstil-
lingen: Cory Arcangel, John Baldessari, Richard 
Barnes, Pascal Bernier, Sophie Calle, Mircea 
Cantor, Maurizio Cattelan, Mark Dion, Nathalie 
Djurberg & Hans Berg, Martin Eder, Elmgreen & 
Dragset, Annika Eriksson, Daniel Firman, Laura 
Ford, Douglas Gordon, Peter Holst Henckel, 

UDSTILLINGER
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Camille Henrot, Damien Hirst, Candida Höfer, 
Carsten Höller, Bharti Kher, Paul McCarthy, 
Kohei Nawa, Rivane Neuenschwander & Sérgio 
Neuenschwander, Patricia Piccinini, Paola Pivi, 
David Shrigley, Lisa Strömbeck, Tim Noble & Sue 
Webster og William Wegman.

• I forbindelse med både Paola Pivi – We are 
the Alaskan tourists og Dyr i kunsten blev der 
afholdt en række foredrag ved ARKENs kunst-
faglige medarbejdere og eksterne eksperter.  

• Et kunstfagligt og rigt illustreret katalog blev 
udgivet til udstillingen på dansk og engelsk 
med bidrag fra ARKENs seniorkurator Dorthe 
Juul Rugaard (fagfællebedømt) samt nye ar-
tikler af Animal Studies-forskeren Giovanni 
Aloi samt ARKENs museumsinspektør Lisa 
Sjølander Andreasen, der skrev om Paola Pivi. 
Desuden indeholdt kataloget et lille dyreleksi-
kon med korte ekspertbidrag fra Lone Frank, 
Bengt Holst, Thomas Pape, Anne Katrine 
Gjerløff og Mikkel Sinding.

• PET TALKS var et nyt formidlingsformat, som 
ARKEN udviklede og realiserede med støtte 
fra Augustinus Fondens særlige covid-19 pulje, 
Alene Sammen. Formatet bestod af tre tvær-
faglige live-talks på ARKEN mellem biologerne 
Bengt Holst og Sebastian Klein, kunstner Peter 
Holst Henckel og kunsthistoriker Peter Kær 
samt hjerneforsker Peter Lund Madsen og 
dyreadfærdsekspert Lise Lotte Christensen. 
Alle live talks blev modereret af biolog Vicky 
Knudsen. I samarbejde med podcastmediet 
Heartbeats blev der desuden produceret tre 
podcasts med Vicky Knudsen som vært, såle-
des at udstillingsformidlingen var tilgængelig 
for publikum online på brede platforme som 
Spotify og Apple Podcasts.

• Foranlediget af forårets nedlukning af mu-
seet på grund af covid-19 udviklede ARKEN 
Undervisning en serie videoer til børn med 
titlen Os & de andre dyr, som kunne bruges i 
skolernes online-undervisning, og til at børn 
og familier kunne arbejde hjemmefra med 
udstillingens tematikker.

• ARKEN Undervisning udviklede undervisnings-
forløb til både Dyr i kunsten og Paola Pivi – We 

are the Alaskan tourists. I ARKEN Lab i Ishøj 
By Center afholdt ARKEN Undervisning work-
shops og udstillede desuden et videoværk af 
Lisa Strömbeck.

• En pop-up udstilling i Rødovre Centrum blev 
organiseret i samarbejde med butikscen-
tret, og i den forbindelse skabte kunstneren 
Veronika Hodges en totalinstallation med 
gopler i papir, som også udsmykkede ARKEN 
SHOP. Udstillingen kunne ses i butikscentret 
fra medio maj til ultimo juni.

• ARKEN og København Zoo samarbejdede i 
forbindelse med udstillingen om reducerede 
entrépriser for KLUB ARKENs medlemmer og 
København Zoo’s årskortholdere. ARKEN sam-
arbejdede desuden med Dyrenes Beskyttelse 
om reducerede entrépriser for foreningens 
medlemmer. 

• Kunstneren William Wegman (f. 1943) ind-
gik et samarbejde med ARKEN og Edition 
Copenhagen om fremstillingen af et fotolito-
grafisk værk, Dog Walk, til serien af eksklusive 
litografiske tryk, ARKEN EDITION. Værket er 
indlemmet i ARKENs samling.

• ARKEN indgik i et samarbejde med Kunsthal 
Rotterdam om at bringe udstillingen videre 
til kunsthallen, som præsenterer den i foråret 
2021 under titlen We Are Animals.

• Dyr i kunsten blev støttet af Augustinus 
Fonden og Knud Højgaards Fond.

Rytme og ro – Abstrakte tendenser i ARKENs 
samling 
26. maj – 6. september 2020 
 
I nyophængningen Rytme og ro – Abstrakte ten-
denser i ARKENs samling blev museets gæster 
præsenteret for en række abstrakte værker i ARKENs 
samling. Rigdommen i det abstrakte formsprog blev 
udfoldet gennem en variation af kunstneriske ekspe-
rimenter med retvinklet geometri, visuel musikalitet 
og vild ekspressivitet. Gennem udforskninger af 
kunstværkets form, farve og flade appellerede udstil-
lingen til de besøgendes fantasi og sanseapparat.

• Udstillingen viste i alt 23 værker fra ARKENs sam-
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ling. Medierne var maleri, skulptur, papir, keramik 
og installation. 

• De deltagende kunstnere på udstillingen 
var: Morten Buch, Ruth Campau, Eva Steen 
Christensen, Torben Ebbesen, Günther Förg, 
Jeppe Hein, Claus Jensen, Sophia Kalkau, Yan 
Lei, Freddie A. Lerche, Lars Nørgaard, Kirsten 
Ortwed, David Ostrowski, Anselm Reyle, 
Christian Rosa og Fredrik Værslev. 

Frirum 
9. juni – 4. oktober

Sommerens offentligt tilgængelige udendørsud-
stilling Frirum handlede om bevægelsesfrihed 
og fællesskab i en tid, hvor frihed såvel som 
personligt frirum er til forhandling. Frirum satte 
fokus på åbne og lukkede rum, drømme og 
længsler. To nye skulpturer af den tyske kunst-
ner Karolin Schwab (f. 1987) indtog lagunen og 
landskabet omkring ARKEN. Værkerne indbød til 
nye perspektiver på os selv og ikke mindst vores 
omgivelser. Karolin Schwabs værker forbandt på 
poetisk vis det ydre landskab med det indre. 

• To sanketure på Kunstens Ø og i Strandparken 
med forfatter og sankeekspert Julie Swane blev 
afholdt for KLUB ARKEN.

• Konceptet Vandring og vin tog ligeledes KLUB 
ARKENs medlemmer på tre vandringer rundt i 
det naturskønne område.

• Sommerudstillingen var den sjette i rækken 
af ARKENs udendørsudstillinger under titlen 
Kunst i sollys. Ud over de nye værker af Karolin 
Schwab kunne de besøgende i Strandparken 
opleve en række udendørsværker, der er en fast 
del af ARKENs samling.

• Formidlingen af udstillingen tog form dels 
som udendørs værktekster samt et kort over 
værkernes placering i skulpturparken, dels i 
form af nye videointroduktioner til en række af 
værkerne.

• Skulpturen My Floating Home (2020) af Karolin 
Schwab, der er placeret i lagunen omkring 
ARKEN, blev efterfølgende erhvervet til ARKENs 
samling med støtte fra Beckett-Fonden.

Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik 
3. oktober 2020 – 30. maj 2021

Særudstillingen Baron Rosenkrantz – Farvernes 
mystik belyste den, for de fleste, ukendte kunstner 
Arild Rosenkrantz (1870-1964). Rosenkrantz var en 
søgende sjæl, en excentrisk vismand, en utraditio-
nel baron og en dedikeret kolorist. Hans billedver-
den var farverig, gådefuld og rig på fortællinger. 
Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik var den 
første store museumsudstilling med Rosenkrantz’ 
værker. Gennem malerier, pasteller, broderier, illu-
strationer og 1:1 skitser af farvestrålende kirkeruder 
udfoldede særudstillingen historien om den hidtil 
ukendte danske kunstmaler og hans jagt efter 
lys, farver og mystik. Udstillingen kredsede om 
Rosenkrantz’ møde med Rudolf Steiner og hans 
fortolkning af Goethes farvelære, der blev kulmi-
nationen på kunstnerens udfoldelse.

• Udstillingen viste over 100 værker, hvoraf stør-
stedelen var lånt fra samlingen på Rosenholm 
Slot.

• I forbindelse med udstillingen bidrog ARKEN til, 
at størstedelen af de værker af Rosenkrantz, som 
befinder sig på Rosenholm Slot, har undergået 
konservering.

• Et fagligt og fuldt illustreret udstillingskatalog på 
dansk ledsagede udstillingen. Kataloget udfol-
dede og aktualiserede Rosenkrantz’ liv og værk 
gennem blandt andet en introduktion af ARKENs 
museumsinspektør Lisa Sjølander Andresen, 
eksterne fagskribenter og et poetisk indslag af 
samtidskunstner Alexander Tovborg.

• Podcastmagasinet Third Ear stod bag et 
stemningsfuldt lydunivers i udstillingen, hvor 
Rosenkrantz’ illustrationer til Edgar Allan Poes 
gysernoveller Hemmelighedsfulde fortællinger 
blev vakt til live.

• I forlængelse af udstillingen kunne man fordybe 
sig i en interaktiv installation skabt af design- og 
kunstkollektivet YOKE i samarbejde med Third 
Ear, hvor bølgende farve- og lydmønstre fulgte 
de besøgendes kroppe.

• ARKENs kunstfaglige medarbejdere afholdt 
flere foredrag og kunstmøder om Rosenkrantz’ 
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kunstneriske univers. Et særarrangement bød på 
filmvisning og samtale med filminstruktør Phie 
Ambo om hendes arbejde med naturen, Goethe, 
Rudolf Steiner og Rosenkrantz.

• Udstillingen var støttet af Ny Carlsbergfondet, 
Åge og Johanne Louis-Hansens Fond, 15. juni 
Fonden og Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til 
Almennyttige Formål.

Fra støvkorn til kosmos 
14. november 2020 – 28. marts 2021

Stjernehimle, lyskegler og det indre af et atom. En 
særophængning af ARKENs samling satte fokus 
på vores trang til at se sammenhænge mellem det 
uendeligt store og det uendeligt lille. Udstillingen 
præsenterede værker, der undersøger relationer-
ne mellem menneske, natur og teknologi og sam-
tidig udfordrer disse kategorier og skellet mellem 
dem. Kunsten har til alle tider udfordret vores fore-
stilling om os selv og spurgt, hvilken plads vi kan 

og bør indtage i verden. I denne udstilling stillede 
kunsten spørgsmål til vores eksistens og stræben 
mod stjernerne.

• Værker af i alt 17 kunstnere blev udstillet og var 
fordelt på skulptur, installation, collage, fotografi 
og grafik samt et lydværk.

• De deltagende kunstnere på udstillingen var: 
Nanna Debois Buhl, Nancy Burson, Richard 
Deacon, Olafur Eliasson, Cyprien Gaillard, 
Mads Gamdrup, Tue Greenfort, Marie Kølbæk 
Iversen, Sophia Kalkau, Astrid Myntekær, Finn 
Naur Petersen, Lea Porsager, Gerhard Richter, 
Kirstine Roepstorff, Lisa Rosenmeier og Emil 
Westman-Hertz.

• Udstillingen var baseret på forskning udført i for-
bindelse med forskningsprojektet Fra støvkorn til 
kosmos. Det menneskelige i forandring læst gen-
nem nye værker i ARKENs samling. 

• Forskningsprojektet var støttet af 
Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Installationsfoto Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik
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Installationsfotos fra udstillingerne Dyr i kunsten, Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik, Rytme og ro – Abstrakte tendenser i AR-
KENs samling, Frirum samt Paola Pivi – We are the Alaskan tourists
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ARKENS SAMLING

Erhvervelser

Nina Beier 
Empire, 2020
B&G Empire-stel, Royal Copenha-
gen samt fuglebur i metal
94,5 x 51 x 40 cm 
Gave fra Ny Carlsbergfondet  
 
Julius von Bismarck
I like the flowers (stork), 2018
Taksidermisk præpareret stork 
monteret på rustfri stålplader
101 x 92 x 2 cm
Købt hos Alexander Levy  

Mikkel Carl 
Hippies Don’t Own the Sun, 2019
Bladkobber, kobbermaling, syre, 
lim på dobbeltsidet træpanel 
300 x 300 x 1.5 cm
Gave fra kunstneren 
 
Simon Fujiwara
Joanne, 2016/2018
12:06 min.
Tre aluminiumsbeklædte lyskasser, 
LED skærm samt digitale folieprint
Variable mål
Købt hos Esther Schipper med 
støtte fra Ny Carlsbergfondet

Ditte Ejlerskov og EvaMarie 
Lindberg
About: The Blank Pages, 2014/20 
To dobbeltsidede boghylder, hver 
240 x 120 x 80 cm, den komplette 
Taschen Basic Art-serie på 90 
bøger, 100 printede bøger med 
glossy omslag og tomme sider. 
Bøgerne måler hver 18,5 x 23 cm. 
Printet poster, 84 x 59,5 cm  
Købt hos Galleri Specta med støtte 
fra Ny Carlsbergfondet

Farshad Farzankia 
Sent på jorden, 2020
Akryl på lærred
205 x 195 cm 
Købt hos Andersen’s Contem-
porary med støtte fra 15. Juni Fon-
den 
 
Farshad Farzankia 
Himmelhunden, 2020
Akryl på lærred
195 x 195 cm 
Købt hos Andersen’s Contem-
porary med støtte fra 15. Juni Fon-
den
 
Farshad Farzankia 
Strengen mellem aldrig og sjæl-
dent, 2020 
Akryl på lærred
195 x 195 cm 
Købt hos Andersen’s Contem-
porary med støtte fra 15. Juni Fon-
den 

Amalie Jakobsen 
Suffocating Air, 2020
Diatome algepulver, stål og grun-
der
D. 340, h. 520 cm
Købt hos kunstneren med støtte 
fra Ny Carlsbergfondet

Marie Lund
Care, 2020
Ler, kobber, gummi og jern 
105 x 200 x 50 cm 
Købt hos Galleri Nicolai Wallner  
 
Astrid Myntekær 
Orbital Voyage, 2019
Kobber, neon, akupunkturnåle, 
motorer
D. 350, h. 260 x cm
Gave fra kunstneren

Ugo Rondinone
Where do we go from here?, 1999
Neon, plexiglas, gennemsigtig film, 
aluminium
625 x 1150 x 10 cm
Købt hos Frahm & Frahm med støt-
te fra Augustinus Fonden og The 
Merla Art Foundation, London
 
Karolin Schwab 
My Floating Home, 2020 
Rustfrit stål, pulverlakeret  
560 x 200 x 300 cm 
Købt hos kunstneren med støtte 
fra Beckett-Fonden

Tove Storch 
Untitled, 2020 
Aluminium, silke flydende pigment
55 x 200 x 120 cm
Købt hos Nils Stærk
 
William Wegman 
Dog Walk, 1990/2020 
Fotolitografi på 250 gr. Velin d’Ar-
ches bøttepapir
84,5 x 69 cm netto, 91 x 77 cm ind-
rammet
Skabt i samarbejde med kunstne-
ren og Edition Copenhagen 

Deponeringer

Ai Weiwei
Standing Figure, 2016
Marmor
188 x 58 x 80 cm 
Deponering fra privateje, Danmark
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ARKEN EDITION

William Wegman, Dog Walk, 2020

I 2020 skabte ARKEN et nyt, eksklusivt litografi i sam-
arbejde med Edition Copenhagen og den amerikan-
ske kunstner William Wegman (f. 1943). I forbindelse 
med særudstillingen Dyr i kunsten blev Wegmans 
ikoniske fotografi Dog Walk fra 1990 genskabt som 
et fotolitografi, der nu indgår i rækken af litografier 
af internationale kunstnere skabt særligt til ARKEN 
EDITION. Wegman er internationalt anerkendt og har 
udstillet over hele verden. I løbet af sin karriere har 
Wegman arbejdet med både maleri og video, men 
han er verdensberømt for sine utallige fotografiske 
portrætter, som han siden 1970’erne har taget af sine 
weimaraner-hunde. 
 
I Dog Walk møder vi en absurd scene: De to hunde 
Flo og Topper er fotograferet sammen, den ene i 
snor og på alle fire, den anden oprejst og iklædt en 
stor, plysset frakke. Hund lufter hund. Motivet er 
fotograferet i en studieopstilling, som man kender 
det fra modemagasinerne. Med kostumer og 
rekvisitter iscenesætter Wegman hunden som et 
menneskeliggjort dyr og undersøger på humoristisk 
vis det kærlige og komplicerede forhold mellem 
menneske og dyr. Dog Walk blev indlemmet i 
ARKENs samling. 
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FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING
ARKENs forskning tager afsæt i museets samling 
og ansvarsområde og kan vedrøre kunsthistoriske, 
kunstteoretiske samt æstetiske problemstillinger 
såvel som problemstillinger inden for det kunstpæ-
dagogiske og formidlings- og bevaringsmæssige. 
Museet prioriterer altid, at forskningsprojekterne for-
midles analogt såvel som digitalt. 

I 2020 var der særligt fokus på forskning i ARKENs 
samling og på den digitale formidling af forsknings-
resultaterne. Årets højdepunkt var færdiggørelsen 
af postdoc-projektet Fra støvkorn til kosmos. Det 
menneskelige i forandring læst gennem nye værker 
i ARKENs samling og formidlingen af den forskning, 
der var udført. Forskningen blev formidlet i et sær-
nummer af museets fagfællebedømte forsknings-
tidsskrift, ARKEN Bulletin, og i samlingsophæng-
ningen Fra støvkorn til kosmos. Forskningsprojektet 
undersøgte, hvordan kunsten viser en tiltagende 
interesse for, hvad der kan defineres som det men-
neskelige i lyset af klimaforandringerne og en fortsat 

udvikling af bio- og genteknologi. Interessen for 
det antropocæne, der er blevet udfoldet på ARKEN 
gennem en årrække, vil også være i fokus de kom-
mende år, idet Ny Carlsbergfondet i 2020 tildelte 
ARKEN og Kunstakademiets Billedkunstskoler et tre-
årigt postdoc-stipendium med titlen Kunstmuseet i 
en skrøbelig økologi. Dette projekt bliver påbegyndt 
i 2021.
Herudover blev der forsket i forbindelse med udstil-
lingen Dyr i kunsten, ligesom at der var forsknings-
aktiviteter i forbindelse med ARKEN Undervisnings 
projekt Laboratorium for kreativ læring og ARKEN 
ART & TECH Lab. Ud over den forskning der foregik 
på museet, bidrog ARKENs forskere til en bred faglig 
formidling uden for museet gennem bl.a. foredrag 
og konferenceoplæg, ligesom der blev udført cen-
sorarbejde og skrevet artikler til udgivelse af andre.  

• ARKEN udgav et nummer af ARKEN Bulletin 
med titlen From a Grain of Dust to the Cosmos. 
Rethinking Positions of the Human Through Art. 

Gæst i samlingsophængningen Fra støvkorn til kosmos 
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Tidsskriftet indeholdt syv fagfællebedømte artik-
ler og en præsentation af udstillingerne Natur/
Retur, Kære planet og Fra støvkorn til kosmos. 
To artikler var forfattet af eksterne skribenter og 
fem var forfattet af ARKENs kunstfaglige medar-
bejdere. Flere artikler tog udgangspunkt i værker 
i ARKENs samling. Temanummeret er digitalt 
såvel som fysisk frit tilgængeligt på danske og 
internationale forskningsbiblioteker samt på 
ARKENs hjemmeside. 

• ARKEN afsluttede i 2020 forskningsprojektet 
Fra støvkorn til kosmos. Det menneskelige i 
forandring læst gennem nye værker i ARKENs 
samling. Projektet var støttet af Kulturministeriets 
Forskningsudvalg, og forskningen blev udført 
af postdoc Anne Kølbæk Iversen i samarbejde 
med en kunstfaglig medarbejder. Projektet 
resulterede i samlingsophængningen Fra støv-
korn til kosmos, ovenfor nævnte temanummer 
af ARKEN Bulletin samt to konferenceoplæg 
ved konferencen Anthropocenes. Reworking 
the Wound arrangeret af European Society for 
Literature, Science, and the Arts. Konferencen 
foregik online.

• ARKEN udgav i 2020 udstillingskataloger til Dyr 
i kunsten og Baron Rosenkrantz – Farvernes 
mystik. Publikationerne indeholdt otte artikler af 
eksterne forfattere og tre artikler ved ARKENs 
kunstfaglige medarbejdere. Herudover indeholdt 
katalogerne to litterære bidrag og en kunstner-
biografi. En af artiklerne til Dyr i kunsten blev 
fagfællebedømt. ARKENs kunstfaglige medar-
bejdere formidlede desuden deres forskning om 
udstillingerne gennem offentlige foredrag på 
museet.

• ARKENs forskere deltog i 2020 i forskellige 
faglige netværk på Københavns Universitet, 
Syddansk Universitet og Roskilde Universitet, 
og museumsdirektør Christian Gether er fortsat 
tilknyttet Roskilde Universitet som adjungeret 
professor.

• ARKENs forskere bidrog med to artikler (heraf 
en fagfællebedømt) til publikationer udgivet af 
andre danske museer.

• ARKENs forskere holdt fem oplæg på internatio-
nale konferencer og holdt desuden syv oplæg 

for et bredere publikum på bl.a. Fotografisk 
Center, Folkeuniversitetet og Københavns 
Universitet.

• Der blev udviklet en række nye digitale formid-
lings- og undervisningstilbud under pandemiens 
nedlukninger, og disse blev evalueret i en akade-
misk rapport.

• Der blev afviklet et videndelingsseminar og 
udgivet en publikation i forbindelse med ARKEN 
Undervisnings projekt Laboratorium for kreativ 
læring, og ARKEN ART & TECH Lab afholdt kon-
ferencen Imagine Futures.

• Museet samarbejder fortsat med University 
of Oxford, Ruskin School of Art om et 
praktikprogram.

• Museets hjemmeside rummer profiler for 
museets forskere, information om forskningspro-
jekter og links til forskningspublikationer, ligesom 
museets forskere registrerer deres forskning på 
forskningsportalen PURE.
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

2020 blev et år, der stod i den digitale innovations 
tegn. ARKEN Undervisning har de seneste år ar-
bejdet på udvikling af nye digitale formidlings- og 
undervisningskoncepter og formater. Corona-pan-
demien og de delvise nedlukninger af det danske 
samfund i løbet af 2020 betød et større fokus på 
digital omstilling. Tilbud som virtuelle omvisninger, 
film og online undervisning viste sig at være efter-
tragtede og gav en nominering til den internatio-
nale pris The Art Explora – Académie des Beaux-Arts 
Europa Award.

Kerneydelsen i ARKENs undervisningsarbejde er at 
rammesætte børns, unges og voksnes møde med 
kunst på en måde, så alle bliver udfordret æstetisk, 
intellektuelt, 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. I 2020 formåede ARKEN 
Undervisning at have stort set samme antal børn og 
unge igennem museets undervisningsforløb pga. de 
virtuelle tilbud. De centrale indsatsområder i 2020 
var følgende: 
 
Skoler 
7.394 skoleelever besøgte ARKEN på egen hånd, 
og 9.828 skoleelever deltog i undervisningsforløb 
med museets undervisere i 2020. På ARKEN lærer 
elever ikke om kunst, men af og med kunsten, dvs. 
at eleverne sætter egen viden og egne erfaringer 
i spil sammen med de tematikker og spørgsmål, 
som værkerne rejser og inviterer til samtale om. Alle 
undervisningsforløb er bygget op omkring dialogba-
serede og praktisk-kreative øvelser både i de digitale 
formater, i gallerierne, i ARKENs værksted KREATIV 
og i ARKEN Lab i Ishøj By Center. I tæt partnerskab 
med skoler og lærere udvikledes længerevarende 
undervisningsforløb – Kickstartforløb – med elever 
fra 0.-7. klasse, der foregik både på skolen og på 
museet. Grundet covid-19 blev de afsluttende 
forældrearrangementer på ARKEN, som ellers 
var planlagt, ikke gennemført i 2020. Ishøj og 

Ballerup Kommune støttede gennemførelsen af 
Kickstartforløb med klasser fra alle deres skoler. 

Laboratorium for kreativ læring – Åben Skole i 
praksis 
En stor og vigtig indsats har været afrundingen 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 partner-
skaber med skoler fra fem omkringliggende kom-
muner: Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup og 
Greve. Projektet kvalificerede Åben Skole-partner-
skaber mellem ARKEN og skoler gennem kompeten-
ceudvikling, lærersamarbejder og kreative metoder. 
Projektet blev afsluttet i januar 2020 med publikatio-
nen Med kunsten som benspænd i Åben Skole samt 
seminaret af samme navn, der havde 80 deltagere 
fra museer, skoler, Skoletjenesten, forvaltninger m.fl. 
Laboratorium for kreativ læring overgik efterfølgende 
til et integreret tilbud i ARKEN Undervisning. 
 
Kreativt valgfagslaboratorium
Med projektet Kreativt valgfagslaboratorium ønskede 
ARKEN Undervisning i partnerskab med valgfagslæ-
rere fra de fire vestegnskommuner Ishøj, Brøndby, 
Greve og Vallensbæk at skabe forløb, der skulle løfte 
og udvikle billedkunstfaget som valg- og eksamens-
fag i udskolingen. Projektet startede i 2020 og løber 
indtil 2022 på baggrund af en generøs bevilling fra 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal. Projektet tilføjer en ny di-
mension og knopskydning til Laboratorium for krea-
tiv læring. Baggrunden herfor er, at billedkunst som 
valg- og eksamensfag i udskolingen trådte i kraft fra 
og med skoleåret 2019-2020. Målet med Kreativt 
valgfagslaboratorium er således at understøtte og 
udvikle billedkunstvalgfaget i udskolingen på skoler i 
de nævnte samarbejdskommuner. Det sker gennem 
udvikling af eksemplarisk undervisning i et samarbej-
de mellem ARKEN Undervisning og valgfagslærere 
fra de fire kommuner – med inddragelse af museet 
som læringsrum. Kreativt valgfagslaboratorium sigte-
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de efter at give valgholdseleverne nye og varierede 
deltagelsesmuligheder gennem mødet med og ska-
belsen af æstetiske udtryk. Hensigten er desuden at 
skabe ny eksemplarisk pædagogisk praksis som svar 
på fagets målsætninger. 

ARKEN ART & TECH Lab
Digital udvikling og afvikling blev et hovedfokus i 
2020. Udover udvikling af nye formater til under-
visning og formidling afholdt ARKEN ART & TECH 
Lab foredrag. Desuden blev et nyt samarbejde med 
Instituttet for Fremtidsforskning ImagineFutures.art 
lanceret på en konference af samme navn i novem-
ber 2020. Endvidere blev ARKENs arbejde med kunst 
og teknologi, digital dannelse og innovation præ-
senteret på teknologikonferencen Infoshare 2020 i 
september i Gdansk og nomineret til prisen The Art 
Explora – Académie des Beaux-Arts Europa Award.   
 
ARKEN Lab 
I 2020 fortsatte arbejdet med ARKEN Lab, som er 
ARKEN Undervisnings formidlingsplatform i Ishøj 
By Center. Ishøj By Center ligger i hjertet af Ishøj og 
er byens samlingspunkt. Udover butikker og caféer 
rummer centeret togstation, rådhus, borgerservice, 
bibliotek, svømmehal, biograf, koncertsted m.m. Ved 
at tage kunsten ud af museet og ind i borgernes 
hverdag bliver kunsten tilgængelig for nye målgrup-
per. I 2020 var ARKEN Lab præget af nedlukningen, 
og det var kun i begrænset omfang muligt at gen-
nemføre fysiske undervisningsaktiviteter med børn, 
unge og ældre. I sommerferien blev kommunens 
daginstitutioner og fritidstilbud inviteret til at deltage 
i kreative workshops i samarbejde med Ishøj Biblio-
tek. Der indledtes desuden samarbejde med Ishøj 
Ungdomsskole om ungeaktiviteter i ARKEN Lab. 

Daginstitutioner 
I samarbejde med Ishøj Kommune, Ishøj Bibliotek og 
kommunens 10 daginstitutioner blev der udviklet og 
afviklet 30 Fortællinger på tur-forløb til de store bør-
nehavebørn i ARKENs samling og på Ishøj Bibliotek. 
Forløbene er en del af Ishøj Kommunes kulturpakke 
for børn og unge.

Ungdomsuddannelser   
I marts 2020 blev et længere brobygningsforløb 
med en 10. klasse fra Engstrandskolen i Hvidovre 
afviklet. Samarbejdet var en del af elevernes OSO-
opgave (Obligatorisk selvvalgt opgave) med afslut-
tende fremlæggelser på museet. 
 
Lærere og pædagoger 
Trods covid-19 afholdt ARKEN Undervisning en 
række velbesøgte lærerkurser i forbindelse med sær-
udstillingerne. Som en integreret del af Laboratorium 
for kreativ læring blev lærerworkshops samt en lang 
række udviklingsmøder afholdt. Dermed opstod 
muligheden for at etablere tættere partnerskaber 
og udvikle undervisning sammen. Desuden bidrog 
ARKEN Undervisning til kompetenceudvikling af bil-
ledkunstlærere på Billedkunstfagets Dag. 

Lærer- og pædagoguddannelser
I de seneste år er efterspørgslen på refleksionsforløb 
om ARKEN Undervisnings særlige brug af kunsten i 
undervisning steget. I 2020 deltog undervisere og 
studerende fra professionshøjskoler (pædagog-, 
lærer- og sosu-uddannelse) i metareflekterende og 
øvelsesbaserede forløb på ARKEN. I januar 2020 
afsluttedes desuden et praktikforløb med fire lærer-
studerende fra Absalon læreruddannelsen i Roskilde. 
Forløbet udmundede i et særligt skræddersyet un-
dervisningsforløb med en 6. klasse fra Vallensbæk 
Skole. Forløbet blev udviklet af praktikanterne i sam-
arbejde med undervisere fra ARKEN Undervisning. 
 
Forløb for ældre – Kunst i kufferten
I 2020 var der igen planlagt et kulturpakkeforløb 
for ældre fra Omsorgscenter Kærbo og Torsbo 
Plejecenter i Ishøj. Kulturpakkeforløbet for ældre er 
støttet af Ishøj Kommune og udspringer af pilot-
projektet Forglem mig ej fra 2018 i samarbejde med 
Ishøj Bibliotek. Grundet covid-19 gentænkte ARKEN 
kulturpakkeforløbet i en corona-venlig version med 
to kufferter med materialer og instruktioner til seks 
workshops, som plejepersonalet selv kunne facilitere. 
Aktiviteterne var erindringsskabende og knyttede 
an til alle sanser: føle, smage, lugte, lytte og se. Pi-
lotprojektet Forglem mig ej skabte interesse hos de-
menskoordinatorer fra andre kommuner, og i 2020 
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skulle der have været afviklet et længere forløb med 
Daghøjskolen Vestegnen med yngre demente og de-
res familier og med HUSET i Københavns Kommune 
tilsvarende med yngre demente. Grundet covid-19 
blev begge forløb udskudt til 2021. 

Børn og familier 
ARKENs gæster havde mulighed for at deltage i 
museets populære Familiesøndage, som er et åbent 
værksted, der formidler ARKENs aktuelle udstillinger 
til børn og deres voksne gennem praktisk-kreative 
øvelser. Fra museets genåbning i maj blev det åbne 
værksted omdannet til corona-venlige familieomvis-
ninger, hvor en kunstformidler tog familierne med 
rundt i udstillingen og inddrog små øvelser under-
vejs. Som en del af ARKEN Undervisnings corona-
venlige familietilbud blev en ny familieguide udviklet. 
I guiden inviterer Fluen Finn familier rundt på museet 
med inspiration til kreative øvelser og refleksioner. 
Under nedlukningen i december 2020 blev familie-
guiden også tilgængelig digitalt på websitet www.
fluenfinn.dk. Arbejdet med familieguides fortsættes i 
2021. Familieguiden er en del af Familiesøndage som 
er sponsoreret af Rødovre Centrum. 
 
ARKEN Hjemmefra
Under museets nedlukning blev det muligt at del-
tage i virtuelle omvisninger, hvor en af museets 
kunstformidlere præsenterede værker fra den aktu-
elle særudstilling med mulighed for efterfølgende 
spørgsmål og dialog om kunsten. ARKEN Hjemmefra 
for børn samlede specifikke online tilbud for børn og 
familier. Med støtte fra Ole Kirk’s Fond blev det også 
muligt at række ud til de børn og unge, der pga. co-
ronakrisen fra den ene dag til den anden blev isolere-
de i deres hjem. www.alenesammen.dk blev således 
et virtuelt mødested med kunsten som rum særligt 
målrettet dem, der var ekstra påvirkede af isolatio-
nen og havde brug for at opleve et holdepunkt i en 
tid præget af opbrud. I den forbindelse producerede 
ARKEN Undervisning syv film under titlen Os & de 
andre dyr med støtte fra Ole Kirk’s Fond. Filmene 
blev desuden inkorporeret i ARKENs undervisning på 
skolerne i forbindelse med Laboratorium for kreativ 
læring, ligesom de blev offentligt tilgængelige som 
inspirationsfilm for undervisere og familier. Os & de 

andre dyr gav endvidere inspiration til at arbejde 
videre med filmformatet som en del af ARKENs un-
dervisningstilbud. 
 
Ferieworkshops 
I vinter-, sommer- og efterårsferien havde børn og 
deres voksne mulighed for at arbejde med ARKENs 
særudstillinger i kortere workshops og i ugeforløb. 
285 børn og voksne deltog i museets vinterferie- 
og efterårsferieworkshops, og 26 børn var på en 
firedages sommerbilledskole i sommerferien. 
Derudover deltog 58 børnehave- og indskolingsbørn 
fra Vallensbæk i sommerferieaktiviteter booket 
gennem Vallensbæk Kommune. 
 
ARKEN Outdoor 
Den årlige Sanddag blev aflyst pga. corona-restriktioner.  
 
Omvisninger 
ARKEN afholdt både private og offentlige omvis-
ninger i alle museets udstillinger. Hver søndag og 
onsdag varetog omvisere offentlige omvisninger i 
særudstillingerne. 
 
Kunstskole for voksne 
I 2020 tilbød ARKEN et kunstskoleforløb for voksne 
i vinter-, sommer- og efterårsferien samt et forløb 
over otte uger i foråret og efteråret. Efterårets kunst-
skole blev dog aflyst pga. covid-19. I alt deltog 30 
kunstinteresserede kursister i kunstskolerne, hvor de 
sammen med en af museets undervisere arbejdede 
både praktisk og teoretisk med udvalgte værker, te-
maer og teknikker.
 
Personaleworkshops
ARKEN Undervisning udviklede og afviklede enkelte 
personaleworkshops til arbejdspladser, der ønskede 
at styrke den kreative udvikling hos medarbejderne.
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ARKEN Undervisning
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KOMMUNIKATION

I 2020 relaterede ARKENs PR- og marketingindsats 
sig primært til museets fire særudstillinger. 

• Omtale i danske og svenske medier målt i an-
noncekroner lå 25 pct. højere end sidste år. 
Stigningen tilskrives den ekstra omtale i forbindel-
se med corona-nedlukning og -genåbning samt 
omtale af halv pris på entré til museet hen over 
sommeren. Desuden genererede den familieven-
lige særudstilling Dyr i kunsten meget omtale.

• Dertil kommer international mediedækning, TV-
indslag samt omtale på sociale medier.

• Der blev prioriteret outdoor-kampagner på 
særudstillingerne Dyr i kunsten, Paola Pivi – We 
are the Alaskan tourists og Baron Rosenkrantz 
– Farvernes mystik med kulturbannere i byrum-
met, busbagsider og plakater. 

 
 
 

Sociale/digitale medier   

• Det samlede antal af besøg på arken.dk var 
457.297. 

• ARKENs Facebook-profil havde ved udgangen 
af 2020 knap 50.000 følgere – en stigning på 8 
pct. i forhold til 2019. 

• ARKENs Instagram-profil havde 50.000 følgere 
ved udgangen af 2020 – en stigning på 27 pct. 
i forhold til 2019. Profilen var ved udgangen af 
2020 fortsat den fjerde mest fulgte kunstmuse-
umsprofil i Danmark. 

• Der lå 14.000 opslag på museets officielle 
hashtag #arkenmuseum

• Fortsat stor interesse for ARKENs Facebook-
konkurrencer. Bl.a. blev en plakatkonkur-
rence ifm. særudstillingen Elsket af Picasso – 
Kærlighedens magt set af over 110.000 personer, 
hvoraf 5.250 deltog aktivt.

• ARKENs generelle nyhedsbrev blev i 2020 sendt 
ud til 12.585 modtagere. 

Dyr i kunsten-plakater i byrummet og på busbagsider med Paola Pivis farvestrålende isbjørne
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KLUB ARKEN afholdt på trods af pandemien mange 
af de planlagte arrangementer i årets løb, blot i en 
justeret form. Foredrag og busture blev udskudt, gal-
lerivandringer blev delt op, og antallet af deltagere til 
arrangementerne blev justeret ned. Et nyt og corona-
venligt format blev introduceret: kunstmøder af en 
halv times varighed med få deltagere sammen med 
en museumsinspektør i udstillingen. Det nye format 
var en stor succes og bliver fremadrettet en fast del 
af klubbens aktiviteter. Køb af billetter til klubbens ar-
rangementer via medlemmernes egen webshopside 
blev fuldt implementeret i starten af 2020. Billetterne 
blev stadig meget hurtigt udsolgt, så medlemmerne 
har taget godt imod tiltaget. I december måned så 
en ny medlemstype til unge under 30 år dagens 
lys: ARKEN U30. Medlemstypen, som har et særligt 
fordelsprogram og er specifikt udviklet til unge men-
nesker, har allerede solgt godt.
 
For at yde medlemmerne kompensation i forbin-
delse med nedlukningerne grundet covid-19, har 
KLUB ARKEN godskrevet de dage, museet har væ-
ret lukket, på medlemskaberne. Heldigvis har rigtig 
mange medlemmer valgt at støtte ARKEN ved at 
forny deres medlemskab.
 
KLUB ARKEN i tal

• Pr. 31. december 2020 havde klubben 9.755 
medlemskaber. Medlemstallet er således stort 
set det samme som sidste år.

• Klubben havde i alt 15.769 medlemmer fordelt på 
medlemsgrupperne: enkelt, par, 1+1, U30, firmaer 
og kunstforeninger. 

• KLUB ARKENs månedlige nyhedsbrev blev sendt 
ud til 9.749 modtagere.

• I alt deltog 970 personer i KLUB ARKENs 
særarrangementer. 

• Da ferniseringen for udstillingen Baron 
Rosenkrantz – Farvernes mystik blev aflyst grun-
det restriktioner omkring forsamlinger, fik med-
lemmerne i stedet mulighed for at drikke et glas 
gratis vin i løbet af en 14 dages periode i ARKEN 
CAFÉ – det benyttede 351 medlemmer sig af.

KLUB ARKEN

Særlige arrangementer og udflugter

• Gallerivandring x 4
• Dansk kunst og kulturarv på tværs af Jylland x 2
 
Foredrag

• Inspektørforedrag – Elsket af Picasso – 
Kærlighedens magt

• Inspektørforedrag – Dyr i kunsten  
• Inspektørforedrag – Baron Rosenkrantz – 

Farvernes mystik
• Foredrag: Verdenskunst i Danmark v. Bente 

Scavenius og Peter Kær
• Vandring og vin i udendørsudstillingen Frirum x 3
• Kunstmøder x 8
• Velkommen i KLUB ARKEN – forår

KLUB ARKEN på Rosenholm Slot 
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ERHVERVSKLUB ARKEN havde fortsat 25 medlem-
mer ved udgangen af 2020, men det var desværre 
ikke muligt at holde samme høje aktivitetsniveau for 
disse medlemmer som vanligt. På grund af nedluk-
ningen og de mange corona-restriktioner blev de 
fleste arrangementer aflyst. Det lod sig dog gøre at 
flytte en forfernisering udendørs og at afholde nogle 

mindre arrangementer med få deltagere under hen-
syntagen til de gældende restriktioner. I de perioder, 
hvor det var muligt, blev erhvervsklubbens mødelo-
kale i caféen flittigt benyttet. Alle erhvervsklubbens 
medlemmer fik i lighed med KLUB ARKENs medlem-
mer forlænget deres medlemskab med det antal 
dage, som museet var lukket.

ERHVERVSKLUB ARKEN

Erhvervsklubbens mødelokale ARKEN CAFÉ
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Hele året var desværre præget af covid-19 i relation 
til kommercielle arrangementer. Det tegnede ellers til 
at blive et flot år for afdelingen med mange og store 
konferencer og arrangementer, men nedlukningen 
og de mange og skiftende restriktioner resulterede 
i, at stort set alt blev aflyst, udskudt eller væsentlig 

nedjusteret. Der blev dog afholdt nogle få arrange-
menter med afsæt i nye virtuelle formater, og i stedet 
for forplejning på stedet fik deltagerne en tapas-
anretning med hjem. Som resultat af den manglende 
indtjening har det desværre også fået konsekvenser i 
forhold til bemandingen i afdelingen.

KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER

Udsigt over Køge Bugt fra ARKEN CAFÉ
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ARKEN CAFÉ betjener en bred vifte af kunder; mu-
seumsgæster, KLUB ARKEN-medlemmer, firmaer 
og private selskaber – konsekvent med den højeste 
kvalitet for øje. Menuerne tilrettelægges altid med en 
indre sammenhæng med museets særudstillinger. 
Således afspejlede udstillingen Dyr i kunsten sig i 
menukortet, hvor der blev sat øget fokus på dyre-
velfærd og flere grønne alternativer. Det er et greb, 
som ARKENs spisende gæster synes er både sjovt 
og relevant, og det åbner op for nogle interessante 

og anderledes menukort, hvor også drikkevarerne er 
nøje udvalgt og kagerne udviklet med en given sær-
udstilling for øje. Caféens grundlag er det nordiske 
køkken med masser af sæsonens sprøde grønsager, 
enkle kødretter, hjemmebagt brød og smagfuldt til-
behør. Pga. corona-situationen indførte caféen over 
sommeren picnicposer, som gæsterne kunne tage 
med sig og nyde på Kunstens Ø eller ved stranden. 
Caféen var godt besøgt af børnefamilier hen over 
sommeren og efteråret.

ARKEN CAFÉ

Picnicposer indtaget på Jeppe Heins Modificeret Social Bænk U fra 2008
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ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger, 
de nyeste designobjekter, kunsthåndværk, bæredyg-
tigt legetøj, tegneartikler og grafik. Alt er nøje udvalgt 
med udgangspunkt i originalitet, kvalitet og relevans. 
Shoppens generelle sortiment bliver løbende fornyet 
og gentænkt, og der vil fortsat være fokus på egen-
produceret merchandise.   

Som altid blev der gjort en stor indsats for at skaffe 
og udvikle produkter, der relaterede sig til særud-
stillingerne. Dyr i kunsten var ingen undtagelse, og 
størst succes havde de humoristiske David Shrigley-
plakater og postkort, der med et enkelt formsprog 
og nogle rammende one liners appellerede til store 
og små. Resten af verden fik også øje på dem takket 
være populære kampagner på ARKENs egne digitale 
platforme og det faktum, at implementeringen af AR-

KENs webshop gjorde det let at købe og få tilsendt 
plakaterne, uanset hvor i verden man befandt sig. 
Webshoppen har også bidraget med indtjening i de 
perioder, hvor museet har været lukket.

Det var ikke bare i udstillingssalene, det myldrede 
med dyr, men også i shoppens loft. Det var kunstne-
ren Veronica Hodges smukke parpirsgopler i forskel-
lige størrelser og former, som tilføjede en ekstra og 
overraskende dimension i butikken. De mindede om 
vigtigheden af – lige som Paola Pivis isbjørne i Kunst-
aksen – at passe på den skønhed og den diversitet, 
som naturen rummer. Goplerne blev også vist på 
den satellitudstilling, som Rødovre Centrum lagde 
rammer til, mens museerne var lukkede under den 
første nedlukning.
 

ARKEN SHOP

Gopler af Veronica Hodges i ARKEN SHOP
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ORGANISATION
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FONDE OG SPONSORER

Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter. 

Furi Appel og Gunnar Niskers
Fond til Almennyttige Formål

Konsul George Jorck 
og Hustru Emma Jorck’s 

Fond

Gangstedfonden

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

Konsul George Jorck 
og Hustru Emma Jorck’s 

Fond

Gangstedfonden
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ØKONOMI

ARKEN havde i 2020 et underskud på t.kr. 10.441 
mod et budgetteret overskud på t.kr. 83. ARKEN 
havde i perioden 1/1 – 31/12-2020 haft finansielle 
omkostninger på i alt t.kr. 11.716, hvoraf indfrielsen af 
ARKENs renteswap udgjorde i alt t.kr. 10.774. 
ARKENs bestyrelse besluttede i 2009 at fastholde 
renten via en renteswapaftale, fordi man forventede 
en rentestigning. Aftalen fik det modsatte udfald, da 
renteudviklingen de sidste 11 år har været faldende. 

Dette forhold har medført, at ARKEN har betalt en 
rente markant over markedsrenten, hvilket har udfor-
dret og belastet ARKENs økonomi igennem de sene-
ste 11 år. ARKEN har derfor aldrig haft nogen fordel 
af denne aftale, hvilket er baggrunden for, at ARKEN 
i 2020 valgte at tage dette tab, således at den lø-
bende drift forbedres. Indfrielsen påvirker naturligvis 
egenkapitalen før urealiseret værdiregulering vold-
somt, da hele ARKENs opsparede egenkapital over 
24 år nu er væk og reduceret til –t.kr. 1.112. ARKENs 
forhåbning er at genetablere en passende egenka-
pital på 2-3 mio. kr. over de næste 3-4 år. Dette skal 
effektueres ved de fremtidige rentebesparelser samt 
optimeringer på ejendomsdriften.

ARKEN vil også i årene fremover have fokus på stram 
økonomistyring, samtidig med at ARKEN fortsat skal 
udvikles kunstnerisk samt formidlings- og service-
mæssigt til glæde for samfundet og alle ARKENs 
mange gæster og klubmedlemmer. ARKEN ser sig 
derfor økonomisk klar til de kommende års udfor-
dringer. Dette skyldes bl.a. at omprioriteringsbidra-
get er fjernet fra finansloven i 2020. Dette medfører, 
at ARKENs generelle statstilskud i 2021 vil blive ca. 
0,5 mio. kr. højere end i 2020, hvilket er gunstigt for 
ARKENS økonomi og dermed giver bedre mulighed 
for at leve op til museumsloven og ARKENs egen 
vision m.v.

ARKENs primære driftsresultat eksklusiv indfrielse af 
renteswappen er på i alt t.kr. 332, hvilket er meget 
tilfredsstillende. Resultatet er primært en kombina-
tion af reduktion i antal årsværk samt ekstraordinært 
mange gæster i sommerperioden. Derudover er 

ARKEN blevet kompenseret økonomisk i de to på-
budte nedlukningsperioder. 

Året 2020 var stærkt påvirket af covid-19, som har 
betydet, at museet har været påbudt nedlukket for 
offentligheden i samlet 3,5 måned. Alligevel be-
søgte i alt 274.000 gæster ARKEN i 2020. Der var 
budgetteret med et besøgstal på 306.000 gæster. 
ARKENs samlede besøgstal omfatter betalende og 
ikke-betalende besøgende. Årets besøgstal er i lyset 
af covid-19 meget tilfredsstillende og må tilskrives et 
alsidigt udstillingsprogram, der henvender sig bredt 
til befolkningen, samt regeringens sommerpakke. 
ARKEN havde i sommerperioden særudstillingen Dyr 
i kunsten, hvor museet kunne tilbyde reduceret entré 
til de besøgende mod en tilsvarende kompensation 
fra staten for hver gæst, der indløste billet til ARKEN. 
Dette betød, at ARKEN havde i alt 89.000 besøgende 
i sommerperioden herunder et stort antal børn.

ARKENs forventninger til 2021 bliver desværre på-
virket negativt som følge af covid-19. Virkningerne 
af covid-19 har sat tydelige spor i 2020 ved at flere 
kunder har sat en række eksisterende og nye projek-
ter på pause. ARKEN er tillige negativt påvirket af, at 
ledelsen har måttet sende flere medarbejdere hjem 
som følge af regeringens opfordring hertil. Flere af 
medarbejderne har haft mulighed for at arbejde 
hjemmefra, men samlet vil ARKEN blive negativt på-
virket heraf.

Det er sandsynligt, at ARKEN vil opleve et fald i om-
sætningen for 2021 som følge af covid-19, da museet 
kan være påbudt lukket for offentligheden i en eller 
flere perioder. Det er ligeledes ARKENs forventning, 
at hjælpepakkerne i en vis udstrækning vil fortsætte, 
og dermed kompensere for et eventuelt tab.

Til trods for covid-19’s væsentlige indflydelse på 
ARKENs samlede økonomi, fortsætter ARKEN en 
tostrenget strategi: 1) Dels en bestræbelse på at op-
timere museets samlede omkostningsniveau, ved 
f.eks. til stadighed at sikre sig de mest optimale ind-
købspriser. 2) Dels en satsning på øget egenindtægt 
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fra entré, medlemskontingenter, tilskud, sponsorater, 
erhvervssamarbejder, kommercielle arrangementer, 
butiks- og cafésalg mv.     

Strategien med at øge de fremtidige egenindtæg-
ter skal effektueres ved en stærk fokusering på en 

kommerciel struktur, der skal indarbejdes og integre-
res i ARKENs øvrige afdelinger. Museet har samtidig 
været nødt til at tage større risici på omkostnings-
delen af udstillingsarbejdet, både gennem flere og 
mere omkostningstunge udstillinger hen over året. 

Amalie Jakobsen, Suffocating Air, 2020
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2020

Fordeling af indtægter og udgifter fremgår af de to følgende figurer



34

ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2016-2020
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2016-2020
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020 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 2020 samt af 
resultatet af ARKENs aktiviteter og pengestrømme for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen 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  Hanne Leth Andersen

Michael Bojesen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for ARKEN Museum for Moderne Kunst

Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for Moderne Kunst for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbej-
des 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 pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og års-
regnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt relevante standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i rigsrevisorloven § 3 samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-
nåede 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 for-
hold 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 fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, ind-
stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 
grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
relevante standarder for offentlig revision jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt relevante standarder for offentlig revision, jf. Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:

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

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

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

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

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er 
derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeri-
ets 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 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 Kulturminis-
teriet og årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse 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 un-
dersøgte 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 for-
valtningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller disposi-
tioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der 
er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-
ninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rappor-
tere i den forbindelse.

København, den 24. marts 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Steffen Kaj Pedersen  Mads Blichfeldt Henriksen
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C 
samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og admini-
strative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet.

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det 
funktionsopdelte skema. Den anvendte regnskabs-
praksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde ARKEN, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når ARKEN som 
følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremti-
dige økonomiske fordele vil fragå ARKEN, og forplig-
telsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

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

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instru-
menter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv 
eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatop-
gørelsen sammen med ændringer i værdien af det 

sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle in-
strumenter, 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 pågæl-
dende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfyl-
der betingelserne for behandling som sikringsinstru-
menter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i 
resultatopgørelsen som finansielle poster.

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

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

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

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

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

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -om-
kostninger, rentedelen af gældsforpligtelser og prio-
ritetsgæld m.v. 

Renteomkostninger og øvrige finansielle omkost-
ninger vedr. fremstilling af aktiver indregnes ikke i 
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kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgø-
relsen på tidspunktet for deres afholdelse.  

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

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

Bygninger afskrives over forventet brugstid (50 år). 
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 ud-
giftsført via nedskrivning til 0 kr. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter 
FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor den-
ne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante 
varer, herunder langsomt omsættelige varer.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpe-
materialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

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

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

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

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

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkost-
ninger til besluttede og offentliggjorte omstrukture-
ringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afslut-
tede udstillinger.

Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det 
bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for 
på balancedagen at afvikle forpligtelserne. 

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånop-
tagelse til amortiseret kostpris, svarende til det 
modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. 

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kost-
pris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet un-
der 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 
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og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedr. finansieringsaktiviteter omfat-
ter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
ARKENs indskudskapital, langfristet lånekapital og 
omkostninger forbundet hermed samt renter.
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

45 
 

 
 
 
  

Regnskab Budget Regnskab 
2020  i kr. 2020  i t.kr. 2019 i t.kr.

Entré- og salgsindtægter mv. 1 22.177.573           33.421                   34.382                 
Stats- og kommunalt tilskud 2 31.968.775          30 .883                 31.500                 
Øvrige tilskud 3 7.933.047            4.074                   5.338                    

Indtægter 62.079.394      68.378            71.220             

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser 5 (4.847.635)         (750 )                     (1.430 )                 
Udstillings- og arrangementsomkostninger 4 (30 .703.784)      (35.694)               (36.861)               

Bruttoresultat 26.527.975       31.934             32.930            

Administrationsomkostninger 4,5,6 (28.886.045)      (28.320 )               (29.459)              
Salgsomkostninger (1.591.324)           (2.516)                  (2.507)                 

Resultat af ordinær drift (3.949.394)      1.098               963                 

Andre driftsindtægter 7 5.224.262            300                       418                        

Resultat før finansielle poster 1.274.868         1.398               1.381               

Indfrielse af renteswap (10 .773.990 )       -                        -                       
Finansielle omkostninger (942.065)            (1.315)                   (1.290 )                 

ÅRETS RESULTAT (10 .441.187)      83                   91                   

Årets resultat disponeres således:

Overført overskud af tidligere års resultat 929.460              929                       838                       
Årets resultat (10 .441.187)        83                          91                          
I alt til fordeling (9.511.727)           1.012                     929                       

Henlæggelse til udsmykning af Kunstens Ø reduceres med 3.144.091             -                        -                       

OVERFØRT RESULTAT (6.367.636)      1.012                929                 

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december

Note
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BALANCE 31. DECEMBER

46 
 

BBAALLAANNCCEE  3311..  ddeecceemmbbeerr  
 

 
 
 
  

AKTIVER Note Regnskab Regnskab 
2020  i kr. 2019 i t.kr.

Grunde og bygninger 21.426.705          21.931                   
Inventar og driftsmidler 5.524.690           6.205                   

Materielle anlægsaktiver i alt 8 26.951.395       28.137             

ANLÆGSAKTIVER I ALT 26.951.395       28.137             

Varebeholdninger 1.326.726         1.144               

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 277.696               1.377                     
Andre tilgodehavender 9 4.774.346            4.336                    
Periodeafgrænsningsposter 10 1.432.751              1.469                    

Tilgodehavender i alt 6.484.793        7.181                

Likvide beholdninger 12.960 .645      3.445              

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 20 .772.164       11.770              

AKTIVER I ALT 47.723.559      39.907            

BALANCE 31. december
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BALANCE 31. DECEMBER

47 
 

 
 

 
  
  

BALANCE 31. december

PASSIVER Note Regnskab Regnskab 
2020  i kr. 2019 i t.kr.

EGENKAPITAL
Indskudskapital 300 .000             300                      
Reserve for driftskapital 3.000 .000         3.000                  
Overført over-/underskud (6.367.636)         929                       
Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø 955.909               4.100                   
Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse 1.000 .000          1.000                   

Egenkapital før urealiseret værdiregulering (1.111.727)         9.329              
Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter -                        (10 .267)               

EGENKAPITAL I ALT (1.111.727)         (938)               

Hensatte forpligtelser 11 2.225.173              2.107                    

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 2.225.173         2.107               

Prioritetsgæld 12 33.492.017          17.580                  
Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter -                        9.743                    

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 33.492.017       27.323             

Kortfristet del af langfristet gæld 12 1.193.940             945                       
finansielle instrumenter -                        523                        
Omkostningskreditorer 13 2.626.941            2.347                    
Anden gæld 14 7.977.602            5.808                   
Periodeafgrænsningsposter 15 1.319.614              1.792                     

KORTFRISTET GÆLD I ALT 13.118.096        11.415              

GÆLD I ALT 46.610 .113        38.738            

PASSIVER I ALT 47.723.559      39.907            

Difference Årets resultat - Fordeling
Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2020  indgået almindelige driftsmæssige leasing-
forpligtelser på i alt ca. t.kr. 890  frem til 2021 (2019: 1250  t.kr.)

B ilag  1: Aktivitets opdelt res ulta topgørels e 1. januar - 31. december
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EGENKAPITALOPGØRELSE

48 
 

 
   

  

Egenkapital
Egenkapital 1. januar 300 .000       3.000 .000      929.460         4.100 .000     1.000 .000      (10 .266.970 )       (937.510 )          
Dagsværdiregulering af finansielle 
instrumenter -                  -                     -                  -                   -                     10 .266.970         10 .266.970      
Årets resultat -                  -                     (7.297.096)   (3.144.091)     -                     -                        (10 .441.187)     

EGENKAPITAL 31. DECEMBER 300 .000    3.000 .000    (6.367.636)  955.909       1.000 .000    -                  (1.111.727)       

EGENKAPITALOPGØRELSE

Indskuds-
kapital i kr.

Reserve for 
driftskapital i 

kr.

Overført over-
/underskud i 

kr.

Henlæggelse 
til Kunstens Ø 

i kr.

Henlæggelse 
til ejendoms-

vedlige-
holdelse i kr.

Urealiseret 
kursregulering 

af sikrings-
instrument i kr. I alt kr.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

49 
 

PPEENNGGEESSTTRRØØMMSSOOPPGGØØRREELLSSEE  11..  jjaannuuaarr  ––  3311..  ddeecceemmbbeerr  

 
 

Regnskab Regnskab 
2020  i kr. 2019 i t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet 22.177.573                34.382          
Offentlige og private tilskud 36.274.842              36.838         
Udgifter ved museumsaktivitet (30 .703.784)           (36.861)       
Administrations- og salgsudgifter m.v. (23.448.695)           (29.838)       

Driftsresultatets likviditetsvirkning 4.299.935            4.521         

Ændringer i varebeholdninger (182.475)                   (327)             
Ændringer i tilgodehavender 660 .085                   205               
Ændringer i hensættelser 118.634                      (1.234)          
Ændringer i kreditorer og anden gæld 2.449.874                (2.934)         
Ændringer i periodeafgrænsningsposter (436.408)                 776                

Driftskapitalens likviditetsvirkning 2.609.710            (3.515)       

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning 6.909.645           1.007         

Køb af kunstværker (4.847.635)              (1.430 )          
Øremærkede tilskud til kunstkøb 3.626.980                
Investering i ejendom (58.743)                    (34)               
Køb af inventar og driftsmidler (560 .120 )                  (821)              
Salg af driftsmateriel -                             40                 
Ændringer i tilgodehavender, kreditorer og hensættelser vedr.
investeringer i anlægsaktiver -                             -                

Bygninger u. opførsel -                             

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning (1.839.519)           (2.246)       

Optagelse af gæld hos realkreditinstitut 34.685.957              -                
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut (18.524.394)            (981)             
Indfrielse af renteswap (10 .773.789)            
Renteindbetalinger 4.384                         -                
Renteudbetalinger (946.650 )                 (1.290 )          

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning 4.445.508           (2.271)        

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING 9.515.634            (3.510 )       

Likvide beholdninger primo 3.445.011                  6.955            

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO 12.960 .645          3.445        

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar - 31. december
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NOTER

50 
 

  

NNOOTTEERR  
 
 

  

Regnskab Budget Regnskab 
2020  i kr. 2020  i t.kr. 2019 i t.kr.

1. Entré- og salgsindtægter mv.
Entré- og arrangementsindtægter 10 .368.375             15.759                      17.027                     
KLUB ARKEN medlemskontingenter 1.574.853                3.856                       3.396                       
Omsætning Café 5.579.612                8.553                        8.691                       
Omsætning Shop 4.654.733               5.253                        5.269                       

22.177.573          33.421                34.382              

2. Stats- og kommunalt tilskud
Statstilskud 31.468.775             30 .383                     31.000                    
Tilskud Ishøj Kommune 500 .000                500                          500                         

31.968.775         30 .883              31.500              

3. Øvrige tilskud
Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc. 7.933.047              4.074                       5.291                        
Sponsorer og tilskud til andet -                           -                           47                             

7.933.047          4.074                 5.338                

4. Personaleudgifter
Lønninger 31.927.006            33.953                     32.853                     
Sociale udgifter, pension 4.126.715                4.513                        4.642                      
Øvrige 750 .225                  920                          946                          

36.803.946       39.386               38.442              

De samlede personaleudgifter indgår i:
Udstillings- og arrangementsomkostninger, med 20 .018.937            22.071                      20 .870                   
Administrationsomkostninger, med 16.785.009            17.315                       17.571                      

36.803.946       39.386               38.442              

Der var i gennemsnit ansat 73 medarbejdere i 2020  mod budget 2020  på 75 og 81,8 i 2019.

NOTER

NOTER
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Regnskab Budget Regnskab 
2020  i kr. 2020  i t.kr. 2019 i t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger
Afskrivninger bygninger 563.537                   600                          562                          
Afskrivninger inventar og driftsmidler 1.240 .875               1.198                         1.187                        
Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør 4.847.635              750                           1.430                       

6.652.047          2.548                 3.180                 

De samlede afskrivninger indgår i:
Administrationsomkostninger, med 1.804.412               1.798                        1.750                       
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser, med 4.847.635              750                           1.430                       

6.652.047          2.548                 3.180                 

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med kr. 5.742.336 mod
budget 2020  på i alt kr. 5.572.000  og t.kr. 4.897 i 2019.

7. Andre driftsindtægter
Momskompensation 297.583                  300                          378                          
Øvrige driftsindtægter -                           -                           40                            
Entrékompensation, sommerpakke 1.212.150                 -                           -                          
Kompensation for faste omkostninger og løn 3.714.529                -                           -                          

5.224.262           300                   418                    

NOTER
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Grunde og Inventar og Kunstværker
Beløb i kr. bygninger driftsmidler

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2020 28.074.171             24.609.200           49.680 .917           
Tilgang 58.743                     560 .120                  4.847.635              

Kostpris 31.12.2020 28.132.914          25.169.320         54.528.552        

Af- og nedskrivninger 01.01.2020 (6.142.672)             (18.403.756)          (49.680 .917)         
Årets afskrivninger (563.537)                (1.240 .875)             (4.847.635)           

Af- og nedskrivninger 01.01.2020 (6.706.209)        (19.644.631)       (54.528.552)      

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 21.426.705         5.524.690          0                       

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019 21.931.499             6.205.445              -                          

Offentlig ejendomsvurdering af grunde og bygninger udgør kr. 238.000 .000  (2015: kr. 238.000 .000 )

Regnskab Regnskab 
2020  i kr. 2019 i t.kr.

9. Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender 4.774.346              4.336                       

Saldo 31.12.2020 4.774.346          4.382                

10 . Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger 346.299                  713                           
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger 1.086.452               755                           

Saldo 31.12.2020 1.432.751            1.469                 

NOTER
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Regnskab Regnskab 
2020  i kr. 2019 i t.kr.

11. Hensatte forpligtelser 
Saldo pr. 01.01.2020 2.106.539               3.341                        
Tilgang 3.719.613                1.126                        
Afgang (3.600 .979)           (2.360 )                    

Saldo 31.12.2020 2.225.173           2.107                 

Specifikation af hensatte forpligtelser:
Hensættelse til nedtagning af udstillinger 2.007.550              1.849                       
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver 217.623                   258                          

Saldo 31.12.2020 2.225.173           2.107                 

12. Gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år) 1.193.940               945                          
Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år) 33.492.017             17.580                     

Saldo 31.12.2020 34.685.957        18.524               

Efter mere end 5 år forfalder 29.052.596            13.790                     

13. Omkostningskreditorer
Øvrige driftskreditorer 2.626.941               2.347                       

Saldo 31.12.2020 2.626.941           2.347                 

14. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m. 3.413.919                516                           
Feriepengeforpligtelser 4.563.682              4.758                       
Moms og afgifter 0                               534                          

Saldo 31.12.2020 7.977.602          5.808                

15. Periodeafgrænsningsposter, gæld
Modtagne tilskud til fremtidige års udstillinger etc. 285.000                 1.612                        
Modtagne andre indtægter vedr. fremtidige år 1.034.614               180                          

Saldo 31.12.2020 1.319.614            1.792                 

NOTER

NOTER
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Resultat Indtægt Udgift
2020  i t.kr. 2020  i t.kr. 2020  i t.kr.

Samlingen (2.534)                     3.926                       (6.460 )                   
Udstillinger (3.609)                    13.908                     (17.517)                    
Undervisning (2.817)                     1.210                         (4.027)                    
Kulturelle arrangementer (136)                         18                              (154)                        

Museumsfagligt og kulturelt (9.095)              19.063               (28.158)             

Kommercielle arrangementer (546)                        370                           (916)                        
Butik 1.215                         4.655                       (3.439)                    
Restaurant (1.361)                      5.651                        (7.012)                     
Erhvervssamarbejde 355                           425                           (71)                           

Kommercielt i alt (337)                 11.101                 (11.438)              

Ej allokerbare 23.273                     27.937                     (4.664)                   
Administration (2.528)                     5.257                        (7.786)                    
IT administration (2.548)                    0                               (2.548)                    
Bygninger, renter og ejendomsvedligehold (19.206)                  -                           (19.206)                  

Fælles i alt (1.009)               33.194               (34.203)            

ÅRETS RESULTAT (10 .441)              63.358               (73.799)             

TILSKUD

Igangværende tilskudsfinansierede projekter Primo 01.01.20 Anvendt 2020 Rest pr. 31.12.20
i t.kr. i t.kr. i t.kr.

2 årigt projekt "Kreativt Valgfagslaboratorium", A.P. Møller Fonden
 - Udgifter -                           (279)                        (1.847)                     
 - Indtægter -                           221                            1.466                       

Egenfinansiering -                   (58)                   (381)                  

Bilag 1.

AKTIVITETSOPDELT RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december

BILAG 1
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ENGLISH SUMMARY

Director’s report 
2020 was an extraordinary year at ARKEN. No one 
could have foreseen the challenges brought by the 
covid-19 pandemic, including the temporary closure 
of the museum from 12 March to 26 May 2020 and 
again from 9 December. ARKEN has endeavoured to 
get as much as possible out of this unexpected and 
unpredictable situation to the benefit of the visitors. 
Among other things, this has led to the development 
of new digital formats.

The year began with the well-attended final months 
of the major Picasso exhibition, Beloved by Picasso – 
The Power of the Model, which opened in 2019. The 
end of the exhibition and collaboration with Musée 
national Picasso-Paris was marked in January with a 
lecture by the director of the Paris museum: Laurent 
Le Bon. In February, the special exhibition Paola 
Pivi – We are the Alaskan tourists, with its vibrant, 
feathered polar bears by Paola Pivi, was installed in 
The Art Axis. Early-spring visitors to the museum 
just managed to experience this installation with 
the climate crisis agenda before the lockdown hit a 
few days after the Picasso works had been returned 
to Paris, and just before the large spring exhibition, 
Animals in Art, was to open. The lockdown brought 
with it changes to the exhibition programme, which 
meant that Animals in Art ran to January 2021, while 
the Gold and Magic exhibition was postponed to 
February 2021. 

The research-based exhibition Animals in Art was 
completed, despite the logistical challenges brought 
about by the lockdown, and therefore the museum 
could present a comprehensive international con-
temporary exhibition when Denmark reopened in 
May. Animals in Art presented works by 34 artists, 
and through a multitude of media and materials 
such as painting, photography, installation, video, 
sculpture, sound and drawing, the works delved into 
our relationships with animals. The exhibition descri-
bed how we humans use, perceive, talk about and 
personify animals, and museum visitors could ex-
perience a diversity of sensory suggestions for how 

we can understand ourselves – our origins and our 
behaviour – through other species.

The exhibition Rhythm and Calm – Abstract ten-
dencies in ARKEN’s collection was also ready when 
the museum reopened. The exhibition focused on 
abstract works in ARKEN’s collection and was one of 
the year’s two presentations of the collection. The 
exhibition demonstrated the great variation in how 
contemporary art approaches and interprets “the 
abstract” in art; the ultimate objective of which is to 
engage and involve the observer. 

Already early in the summer, there was a lot of inte-
rest in these exhibitions, and as the summer drew 
to a close, it was evident that ARKEN had a record 
of 70,000 guests in June and July, spurred by the 
Danish summer weather, Danes spending their 
holidays in Denmark, and the government's sum-
mer package, with half-price entrance fees to the 
museum. 

This year’s open-air summer exhibition, Making 
Room, was particularly relevant during covid-19, 
being outside and dealing with issues of movement 
and community at a time when personal freedom is 
subject to negotiation. The exhibition drew attention 
to open and closed spaces, dreams and longing, as 
well as external and internal landscapes. Two new 
sculptures by the German artist Karolin Schwab were 
placed in the landscape around ARKEN.

October saw the opening of the Baron Rosenkrantz 
– The Wonder of Colour exhibition. The exhibition 
presented a somewhat overlooked, spiritual colourist 
and eccentric in Danish art history, whose practice 
resounds in contemporary art’s fascination with fan-
tasy and chromatology, occult mysticism, and mind-
fulness. The exhibition is the first large solo exhibi-
tion of works by Rosenkrantz in Denmark, although 
he was recognised abroad during his lifetime. The 
exhibition was presented with contributions from the 
podcast magazine, Third Ear, and the design and art 
collective, YOKE. 
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The research-based exhibition, From a Grain of 
Dust to the Cosmos, opened in November. At the 
same time, ARKEN’s peer-reviewed research journal, 
ARKEN Bulletin, was published, with contributions 
from international researchers and the museum’s 
own curators. The exhibition and the publication 
addressed topical issues about the place of human 
beings in our environment and our influence on the 
climate, science and the future.

Education at ARKEN
ARKEN used the lockdown to conceive and realise 
several covid-19-friendly education platforms, inclu-
ding www.arkenhjemmefra.dk, the museum’s free 
online education and guided tour service, and www.
alenesammen.dk reaching out to the many children 
and young people, who found themselves in a vulne-
rable and difficult situation due to covid-19. 

Moreover, in connection with the Animals in Art ex-
hibition, seven short films were produced under the 
title Os & de andre dyr. The films served as the star-
ting point for digital, dialogical courses for children 
aged 6-12. Furthermore, the films could also be used 
to involve teachers, children, young people and 
adults themselves to work on the themes in Animals 
in Art, either before or after their visit.

Other activities
During the past years, ARKEN has experienced 
strong support for a number of applications to foun-
dations for both extraordinary support for exhibiti-
ons, art education projects and acquisitions of works 
by Simon Fujiwara, Ditte Ejlerskov and EvaMarie 
Lindahl, Amalie Jakobsen, Karolin Schwab and Nina 
Beier. In the spring, ARKEN received an application 
for a postdoc entitled The Art Museum in a Fragile 
Ecology approved by the New Carlsberg Foundation 
in collaboration with the Schools of Visual Arts under 
the Royal Danish Academy of Fine Arts. It is a three-
year research project funded by a donation from 
the New Carlsberg Foundation. The objective of the 
project is to examine how we can rethink the art mu-
seum in light of the fragile, but also open, position 
imposed on the institution of museums by the cur-
rent climate challenges. Finally, in collaboration with 

Edition Copenhagen and the American artist William 
Wegman, the museum has created a new lithogra-
phic work in the series ARKEN Edition.

Expectations for 2021
The 2021 programme offers a wide range of art ex-
periences and innovative curatorial formats. There is 
an exploration of the fascination and history of gold 
in the juxtaposition between cultural artefacts and 
international contemporary art. For the first time, the 
Iranian born artist Farshad Farzankia will exhibit his 
work at a Danish art museum. During the summer, 
there will be a display of Danish contemporary art on 
the museum island, and an extensive Danish and in-
ternational thematic exhibition will examine the sig-
nificance of flowers in art and in the world in the past 
and the present. ARKEN will also be celebrating its 
25th anniversary with a large anniversary exhibition 
presenting a selection of the most spectacular works 
in the collection, and not least the latest acquisitions 
will be shown. 

Turning to special exhibitions, the year will start with 
the opening of Gold and Magic, a cross-disciplinary 
exhibition created in collaboration with the National 
Museum of Denmark. The National Museum of 
Denmark has lent many golden treasures from its 
collections to the exhibition, which will take visitors 
on a journey through millennia of history to explore 
the precious, glittering material. Gold has a power of 
fascination in contemporary art, and through their 
work with the precious metal, the artists show how 
value, identity and power are closely linked with the 
human pursuit of happiness and beauty. For the 
third time ARKEN will engage in a collaboration with 
Rødovre Centrum on a pop-up exhibition – this time 
in connection with Gold and Magic. In the centre 
ARKEN’s exhibition will be accessible to shoppers 
in untraditional surroundings. The pop-up exhibi-
tion is part of a fruitful long-term collaboration with 
Rødovre Centrum, which also includes support for 
the ‘Family Sundays at ARKEN’ initiative and for the 
development of new digital formats.

Works from ARKEN’s collection are regularly incor-
porated in the museum’s exhibition programme. In 
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March, a major presentation of highlights from the 
museum’s collection will mark ARKEN’s 25th an-
niversary. The exhibition is called At the End of the 
Rainbow – ARKEN 25 Years, and it will display the art 
treasures acquired for the museum’s permanent col-
lection, because they arouse and excite the senses 
and the mind and inspire us to reflect on our own 
life.

The museum anniversary will also be marked with 
the opening of ARKENWALK; a captivating path 
between Ishøj Station and ARKEN with artworks by 
Jeppe Hein. ARKENWALK connects the residential 
areas in Ishøj with the nature in Strandparken and 
ARKEN’s sculpture park. ARKENWALK is created in a 
collaboration between Ishøj Municipality, Realdania 
and ARKEN. Another initiative to mark the anniversa-
ry will be a new publication in collaboration with 
Gads Forlag, which explores and describes ARKEN’s 
history and activity as a museological case study.

In June, the Iranian born artist Farshad Farzankia will 
have his first museum exhibition at ARKEN, where 
he will present new works in a large installation with 
paintings, silk prints and sculptures. His works are 
vibrant, energetic and sensual. Stretching centuries 
back over time, place and traditions, they link Persian 
and Western culture and embrace philosophy, po-
etry and the flow of images in present day media.

The annual outdoor exhibition Art in Sunshine opens 
in summer 2021. This is the seventh time the exhibi-
tion has been held, presenting works by young con-
temporary artists in the landscape around ARKEN. 
The series of exhibitions is also a driving force in the 
development of the sculpture park in which, throug-
hout the year, and especially in the summer, ARKEN 
presents works that inspire the visitors to move and 
play, and to see our relationship with nature in a new 
light.

The main attraction in the autumn will be in 
September with the opening of the exhibition 
Flowers in Art. The exhibition presents a rich selec-
tion of Danish and international artists from older 
and contemporary art, who all focus their work on 

the allure and fragility of flowers. The exhibition will 
invite ARKEN’s visitors into a sensory world brimming 
with thought-provoking narratives about our life and 
our world.

Education, development and communication are 
pivotal elements in ARKEN’s activities. In 2021, the 
museum will continue its work to use contemporary 
art as a springboard to create a democratic learning 
space for children, young people and adults. A parti-
cular area of focus is digital learning, in which ende-
avours by the museum are not just for children, but 
for all age groups.

In 2021, ARKEN Lab in the Ishøj By Center shopping 
centre will continue its work to make art education 
available to the people who visit the centre on a daily 
basis. Activities in ARKEN Lab link naturally with the 
museum’s exhibitions and collection as well as know-
ledge and experience from collaboration with local 
institutions and organisations.
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Installationsfoto Paola Pivi – We are the Alaskan tourists  
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