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Christian Gether stopper som direktør på ARKEN  
 
Efter 25 år i stillingen som direktør for ARKEN fratræder Christian Gether for at gå på pension.  
Det er en beslutning, som har været undervejs længe.  
 
’Jeg har ikke lagt skjul på over for bestyrelsen, at mit 25-års jubilæum var en milepæl for mig og 
et naturligt tidspunkt for mig at indstille karrieren på’ siger Christian Gether og fortsætter:  
 
’Jeg er sikker på, at det nye formandskab i bestyrelsen, de øvrige bestyrelsesmedlemmer og 
ARKENs dygtige medarbejdere nok skal sejle skuden sikkert videre uden mig’, siger Christian 
Gether.  
 
ARKEN står i en situation med forandringer og udfordringer efter to corona-nedlukninger, som 
sætter spor i museets økonomi og problemer med arbejdsmiljøet. Derfor bliver Christian Gether, 
til det tidspunkt hvor en ny direktør kan indtræde på posten.  
 
’Jeg kunne ikke drømme om at efterlade ARKEN uden en ny kaptajn ombord. Derfor bliver jeg, 
indtil min efterfølger er fundet,’ siger Christian Gether.  
 
Bestyrelsesformand Eva Hofman-Bang takker Christian Gether for hans vigtige indsats for 
ARKEN:   
 
’Ingen kan nævne ARKENs succes uden også at nævne Christian Gether. Takket været ham er 
ARKEN sat på kunstens verdenskort. Mange af ARKENs gæster kan nævne deres helt egen 
kunstoplevelse med Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Niki de Saint Phalle eller Gerda Wegener, som 
de bærer med sig hele livet. Christian Gether har skrevet dansk museumshistorie med sin indsats 
på ARKEN.’  
 
Christian Gether tiltrådte som direktør i 1997 og overtog det et år gamle museum efter 
forgængeren Anna Castberg. Christian Gether fik ryddet op og sat skik på de interne 
arbejdsprocesser samtidig med, at han forbandt ARKEN med sit netværk af internationale, 
toneangivende museer, så Vestegnen – og resten af Danmark – kunne opleve Van Gogh, 
Picasso og andre store mestre. Samtidig har Christian Gether formået at opbygge en af 
Nordeuropas største samlinger af Damien Hirst-værker, og han har gjort en særlig indsats for at 
vise unge, danske, kvindelige kunstnere for et større publikum.  
 
Christian Gether har altid haft det brede publikum som fokus for ARKENs virke, og det er en af 
grundene til, at ARKEN gennem mange år har haft et tæt samarbejde med uddannelsessteder, 
skoler og børnehaver på Vestegnen for at give børn og unge smag for moderne kunst.  
 
I Christian Gethers tid er ARKEN blevet udbygget to gange og har fået anlagt en lagune, som 
danner smuk ramme om den udendørs skulpturpark ’Kunstens Ø’.  
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