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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. 
 

Marie Munk og Stine Deja, Synthetic Seduction, 2018
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2021 blev et år i pandemiens tegn med de udfor-
dringer, der fulgte heraf, men også med et fuldt og 
stærkt udstillingsprogram. Museet gik ind i året un-
der en midlertidig nedlukning, der varede helt frem 
til 22. april 2021. Tre udstillinger, Dyr i kunsten, Paola 
Pivi – We are the Alaskan Tourists og Fra støvkorn til 
kosmos, havde således sidste dag under nedluknin-
gen, hvorimod Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik 
nåede en flot og velbesøgt slutspurt frem til den 
30. maj, hvor udstillingen lukkede. Genåbningen var 
samtidig første dag på den stort anlagte udstilling 
Guld og magi, der blev tilrettelagt i samarbejde med 
Nationalmuseet. Senere på året fulgte den syvende 
i rækken af udendørs sommerudstillinger, Spor af liv, 
samt den store, populære efterårsudstilling Blomsten 
i kunsten, der dog fik en lidt kortere udstillingspe-
riode end planlagt, fordi museet igen måtte lukke 
midlertidigt ned fra den 18. december 2021 til den 
18. januar 2022. Således lykkedes det at gennemføre 
museets ambitiøse udstillingsprogram som planlagt 
uanset covid-19-situationen. Dyr i kunsten rejste vi-
dere til Kunsthal Rotterdam, Holland, hvor den blev 
vist fra 5. februar til 24. oktober 2021.

Forårets nedlukning spændte ben for fejringen af 
ARKENs 25 års-jubilæum den 15. marts. Jubilæet 
blev til gengæld markeret med særpræsentationen i 
Kunstaksen af nogle af de bedste værker fra ARKENs 
samling, For enden af regnbuen – ARKEN i 25 år. 
Udstillingen kunne opleves hele året. Jubilæumsåret 
blev også ramme om udgivelsen af bogen ARKEN. 
De første 25 år, der udkom i november 2021 på Gads 
Forlag med bidrag fra kulturjournalist og forfatter 
Heidi Laura samt museets medarbejdere. Det blev en 
stor og smuk publikation, der gav indsigt i museets 
og Vestegnens historie samt alle væsentlige sider af 
museets virke gennem årene.

Udstillingen Guld og magi blev realiseret i et nyska-
bende, forskningsbaseret samarbejde med National-
museet, der udlånte 57 kulturhistoriske genstande 
og dyrebare, nationale skatte fra samlingen. Disse 
tusindårige genstande blev sat i dialog med samtids-
kunsten, der i disse år er stærkt optaget af gennem 
guldet bl.a. at undersøge begreber som rigdom og 
kolonihistorie, identitet og magt og at rejse spørgs-
mål om, hvordan vi betragter guldet som vejen til 

LEDELSESBERETNING

En gæst i Blomsten i kunsten
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lykke eller forbinder det med magiske og religiøse 
aspekter af livet. Internationale kunstnere som Dami-
en Hirst, Sylvie Fleury, Lorna Simpson, Grayson Perry, 
Bill Viola og Ugo Rondinone deltog i udstillingen, 
der i alt præsenterede 42 samtidskunstværker. I for-
bindelse med udstillingen blev der afholdt foredrag 
og events, og butikscentret Rødovre Centrum viste 
i foråret i tæt samarbejde med ARKEN en pop-up-
udstilling med udgangspunkt i Guld og magi.

Sansepirrende og tankevækkende oplevelser kende-
tegnede ARKENs udendørs sommerudstilling Spor 
af liv, hvor kunstnerne Ann Lislegaard, Rolf Nowotny 
og Amalie Jakobsen præsenterede værker, der på 
forskellig vis omhandlede de spor, som mennesker 
og andre arter sætter i hinandens livsverdener. Ud-
stillingen var den syvende i rækken af Kunst i sollys-
udstillinger. Samspillet mellem mennesker, miljø og 
teknologi dannede udgangspunkt for værkerne, 
som både rummede sorg, tab, frugtbarhed og poesi. 
De varslede undergang og død, men åbnede også 
sprækker for nye begyndelser og forestillinger om 
livets udvikling i en tid, hvor tilværelsen er under for-
vandling, og vores fremtid ser usikker ud.

Hvad vil det sige at være et menneske i en globali-
seret verden? Hvordan kan en kunstner give udtryk 
for en tilværelse, der hviler på årtusinders historie på 
tværs af kulturer? Hvordan hænger fortiden sammen 
med nutidens virtuelle hvirvelstrømme af digitale 
billeder og information? Hvordan finder personlig 
erfaring og erindring vej ind i et billede? Sådanne 
spørgsmål rejste særudstillingen Farshad Farzankia 
– Hvis jeg står med iranskfødte Farshad Farzankia, 
der dermed fik sin første solopræsentation på et 
kunstmuseum. Udstillingen var velbesøgt, og den fik 
en livlig tilstedeværelse på de sociale medier. Udstil-
lingskataloget blev i løbet af efteråret udsolgt og 
måtte genoptrykkes. 

Gennem efteråret og vinteren stod ARKEN i fuldt flor 
med den stort anlagte udstilling Blomsten i kunsten. 
52 danske og internationale kunstnere fyldte mu-
seets særudstillingsrum med værker, der tematise-
rede blomstens livskraft, skrøbelighed og skønhed. 
Gennem historiske nedslag belyste udstillingen de 

Øverst: En gæst i Blomsten i kunsten. Nederst: Marc Quinns 
Sirene fra 2008, der indgik i Guld og magi.
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mange relationer mellem blomst og menneske, som 
findes i 1800-tallets følsomme natursyn og i sam-
tidskunstens sensibilitet over for de forandringer, 
der sker i en tid med biodiversitetskriser. Udstillingen 
skabte forbindelser på tværs af fortidige og nutidige 
skildringer af blomster gennem et væld af forskellige 
medier – fra maleri over akvareller til store totalin-
stallationer. Mødet mellem kunstnere som Odilon 
Redon, Edvard Munch og Hilma af Klint samt Melanie 
Bonajo, Jeff Koons og Miguel Chevalier gav nye ud-
vekslinger mellem blomstermotivets historiske rød-
der og samtidskunstens klimakritiske dagsordener. 

Et særligt og nyskabende udstillingsformat blev 
realiseret sammen med den dansk-tyrkiske kunstner 
Deniz Eroglus Souvenirs – en souvenirbutik som 
kunstværk placeret midt i Ishøj By Center, i ARKEN 
Labs lokaler. Her kunne man droppe ind på sin tur 
gennem det lokale bycenter og købe særlige Ishøj-
souvenirs, som kunstneren havde produceret til 
butikken, se videoværker og skulptur af Eroglu eller 
nyde en dokumentarfilm og en kop tyrkisk te i butik-
kens baglokale. Man kunne også gå i dialog med 
butikkens personale, som stod klar til at formidle kun-
sten. Souvenirs åbnede i efteråret 2021 og vil være 
åben frem til efteråret 2022. Udstillingen blev produ-
ceret med støtte fra Statens Kunstfond og i tæt sam-
arbejde mellem kunstneren, ARKEN Undervisning og 
Formidling og kunstafdelingen.

Et nyt podcast- og videobaseret formidlingspro-
jekt, ARKEN Stories, blev i efteråret 2021 udviklet og 
realiseret med støtte fra Realdania. ARKEN Stories 
bestod af fem podcasts og videoteasere, der blev 
produceret med podcastmediet Heartbeats som 
mediepartner og knyttede sig til jubilæumsudstil-
lingen For enden af regnbuen – ARKEN i 25 år. Gen-
nem ARKEN Stories kom lytteren tæt på udvalgte 
kunstnere fra ARKENs samling i uhøjtidelige samtaler 
med skuespiller og rapper Ellie Jokar – en levende 
og nysgerrig, bredt appellerende stemme. Jokar 
lukkede op for kunstnerens fortællinger i personlige 
og nærværende samtaler med vægt på at pejle lyt-
teren ind på kunstens relevans i tiden og uden for 
museets mure. I ARKEN Stories deltog Jeppe Hein, 
Lea Porsager, Tove Storch, Kirstine Roepstorff og 

Elmgreen & Dragset. Videoelementet sikrede ARKEN 
Stories en stor rækkevidde (mere end 350.000) på 
en lang række digitale platforme, fra museets web-
site til sociale medier som Facebook og Instagram 
og streamingtjenester som YouTube, Apple Podcast 
og Spotify. Podcastserien havde en stor værdi for 
museets brugere gennem efterårets og vinterens 
covid-19-restriktioner, og den vil også fremadrettet 
været tilgængelig som inspirerende oplevelser, der 
kan engagere lyttere, som ikke føler sig fortrolige 
med samtidskunsten.

I august 2021 indviedes kunststien ARKENWALK med 
stor lokal deltagelse. ARKENWALK var et by- og land-
skabsudviklende projekt, der blev realiseret i samar-
bejde med Ishøj Kommune og Realdania og skabt 
af kunstneren Jeppe Hein samt Creator Projects og 
Kristine Jensens tegnestue. Nu kunne man følge 32 
knaldrøde, dansende gadelamper på den 2,2 km 
lange rute mellem Ishøj Station og ARKEN. Hver lygte 
er formgivet, så den har sin egen karakter og fortæl-
ling. ARKENWALK gjorde spadsereturen fra stationen 
til museet til en ny, legende og inspirerende kunstop-
levelse for museets gæster.  

ARKEN Undervisning og Formidling
I 2021 fortsatte ARKEN Undervisning og Formidling 
de tætte partnerskaber med skoler, institutioner, bor-
gergrupper og kommuner. Det blev endnu et år præ-
get af nedlukninger, og flere af museets planlagte 
aktiviteter for børn blev aflyst. Derfor fortsatte AR-
KEN Undervisning og Formidling med at udvikle og 
tilbyde online tilgængelige formater som fx filmen 
Guldpålæg og magi, der inspirerer til kreativitet og 
leg, men også via et analogt, mobilt format målrettet 
ensomme ældre. 

I 2021 fortsatte arbejdet med Laboratorium for kreativ 
læring, der i 2020 overgik fra at være et projekt støt-
tet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til almene Formaal til at være et integreret 
tilbud i ARKEN Undervisning og Formidling. Derud-
over er der projektet Kreativt valgfagslaboratorium, 
der tilføjer en ny dimension med et særligt fokus på 
billedkunst som valg- og eksamensfag i udskolingen. 
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En fast del af ARKEN ART & TECH Lab er videndeling. 
I den forbindelse blev en af ARKEN Undervisning og 
Formidlings medarbejdere inviteret til at tale om kun-
sten som digital dannelse på en internationale Next 
Library Festival. Projektet løber fra januar 2021 til 
efteråret 2022. Derudover blev ARKENs arbejde med 
digital kultur præsenteret i key note talks og oplæg 
i forskellige sammenhænge bl.a. for Konkurrence-
kommissær og Førende næstformand for Et Europa 
klar til den digitale tidsalder Margrethe Vestager og 
hendes konsortium. Endvidere blev ARKENs arbejde 
med digital kultur præsenteret på Kulturmødet og 
Kulturmødets Symposium, på konferencer som fx 
Børns Vilkårs Krop, køn og digital adfærd, Kulturkraft 
hos Dansk Industri, Børn og online racisme på festi-
valen TalkTown. Endvidere i DR-programmet Jeg, mig 
og min selfie.

Museets øvrige virke
Til samlingen blev der i 2021 erhvervet to værker, 
video og installation, af de danske kunstnere Stine 
Deja og Marie Munk med generøs støtte fra 15. Juni 

Fondens pulje Byd Indenfor samt et stort papirværk 
af danske Eva Steen Christensen, generøst støttet 
af Beckett-Fonden. På grund af de midlertidige ned-
lukningers konsekvenser for ARKENs økonomi blev 
der ikke erhvervet yderligere værker i 2021.

På PR-fronten fik særligt Farshad Farzankia – Hvis jeg 
står stor opmærksomhed hos landsdækkende medi-
er som Weekendavisen, DR og Information. Også på 
de sociale medier fik udstillingen en stor ekspone-
ring gennem såvel influencere som museets gæster, 
der flittigt delte billeder fra udstillingen. 

Blomsten i kunsten var også meget populær på de 
sociale medier, og det gav en vækst i antallet af føl-
gere på over 200 procent i september sammenholdt 
med måneden før. ARKEN skiftede i efteråret 2021 
sprog fra engelsk til dansk på museets Instagram-
profil. Det gav et større engagement fra brugernes 
side og en udvidelse af målgruppen til flere modne 
personer og flere mænd. De sociale medier, som fx 
Instagram, blev i stigende grad brugt som markeds-

To gæster foran Farshad Farzankias collagevæg I billedernes regeringstid (2018-21)
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føringskanaler og en ekstra hjemmeside for ARKEN, 
ARKEN SHOP og webshop samt ARKEN CAFÉ, som 
hvor for sig har deres eget rum på ARKENs Insta-
gram-profil. Denne øgede synlighed krydsbestøvede 
de forskellige forretningsområder, fik flere gæster 
gennem tælleapparaterne og gav et mersalg af mad 
og drikkevarer samt merchandise til udstillingerne. 
Både Farshad Farzankia – Hvis jeg står, Guld og magi 
og Blomsten i kunsten havde store outdoor-kam-
pagner med bannere og plakater i byrummet og på 
Københavns busser for at skabe opmærksomhed om 
udstillingerne og inspirere folk til at besøge ARKEN. 

KLUB ARKEN havde i 2021 ca. 5.900 medlemmer. Det 
var et fald i forhold til 2020, som primært skyldtes 
udløb af medlemskaber, som Ishøj Kommune havde 
givet de ansatte i julegave året forinden. Mange 
medlemmer holdt dog fast i deres støtte til museet 
på trods af de midlertidige nedlukninger grundet 
covid-19. Alle medlemskaber blev forlænget med det 
antal dage, som museet havde lukket. 

FORVENTNINGER TIL 2022

I 2022 vil ARKEN præsentere offentligheden for et 
varieret og spændende udstillingsprogram med et 
særligt fokus på kvindelige kunstnere. Fra Kvinder i 
opbruds store og højaktuelle udfoldelse af 150 års 
køns- og kunsthistorie, hvor kunstens kvindeskildrin-
ger er omdrejningspunkt, til ambitiøse præsentationer 
af den danske kunstner Else Alfelt og den britiske 
surrealist Leonora Carrington – begge store, men 
oversete kunstnerskaber, der nu bliver trukket frem 
og belyst fra en nutidig vinkel. Alfelt har ikke været 
genstand for en stor, retrospektiv udstilling i 20 år, og 
Carrington har aldrig tidligere været vist i en større 
præsentation i Skandinavien. Desuden rummer årets 
udstillingsprogram den udendørs sommerudstilling 
Grundstof, der er den ottende i rækken af museets 
Kunst i sollys-udstillinger. Og endelig viser museet fra 
efteråret en historisk rekonstruktion af den aktivistiske 
kunstnergruppe Haus-Rucker-Cos deltagelsesbase-
rede installation Giant Billard, der med sin kæmpe-
mæssige oppustelige billiardbane indbyder gæsterne 
til leg. Hele året vil det nytænkende værk Souvenirs 

af Deniz Eroglu byde på en uventet og anderledes 
kunstoplevelse i Ishøj By Center. 

På baggrund af ARKENs stærke udstillingsprogram 
for 2022, og i lyset af, at covid-19-situationen forven-
teligt vil se bedre ud fra og med foråret, er det muse-
ets forventning, at museets gæster vil vende talrigt 
tilbage for at lade sig berige og inspirere. 

Årets udstillingsprogram åbner med den omfattende 
og ambitiøse udstilling Kvinder i opbrud, der gennem 
værker af 64 danske og internationale kunstnere 
giver et bredt, historisk indblik i 150 års vestlig kunst-
historie, og viser skiftende tiders positioner og mod-
positioner i skildringer af kvinder og køn. Det er en 
periode, der løber parallelt med kvindefrigørelsens 
historie i Danmark siden 1870’erne, som sætter sine 
spor i kunsten. Kvindebevægelsen gav fra sin spæde 
begyndelse håb om nye tider for kvinders rettighe-
der og roller. Samtidig har kvindekroppen været et 
af de mest udbredte motiver i kunsthistorien. Udstil-
lingen viser, hvordan kunstnere, i særdeleshed de 
kvindelige, har gjort op med traditionelle skildringer 
af kvinder og kvindekroppen – og hvordan de har 
været med til at nuancere og udvide synet på køn, 
kønsidentitet og repræsentation. I forbindelse med 
udstillingen afholdes foredrag og artist talk, der vil 
folde forskellige tematikker i udstillingen ud. 

Else Kirsten Tove Alfelt (1910-1974) var en central og 
banebrydende figur, da den danske kunst i tiden om-
kring anden verdenskrig måtte definere sig selv på ny. 
Selvom hun var autodidakt, var hun at finde overalt i 
den kunstneriske avantgarde. Alfelt slog igennem på 
den internationale scene og udstillede i både USA og 
Frankrig. Sammen med Carl-Henning Pedersen, som 
hun dannede par med fra 1933, deltog hun blandt 
andet i kredsen omkring tidsskriftet Helhesten (1941-
44) og var med i den internationale Cobra-bevægelse 
(1948-51). Hun var blandt de kvindelige kunstnere i 
tiden, der spillede en afgørende rolle, men siden blev 
skrevet ud af kunsthistorien. Med sin originale og kon-
sekvente stil er hun en vigtig kunstner i både dansk 
og international sammenhæng, som med sit fokus på 
nærvær og heling kan tilbyde os noget særligt i dag. 
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For ottende gang inviterer ARKEN på kunstoplevelser 
i landskabet omkring museet med serien Kunst i sol-
lys. Årets titel er Grundstof, og udstillingen præsen-
terer værker af de unge billedkunstnere Silas Inoue 
(f. 1981) og Nina Nowak (f. 1984). Med hver deres 
skulpturelle formsprog udfolder de vigtige fortællin-
ger om menneskets komplekse forhold til naturen og 
dens ressourcer. Bauxit, zink og lithium. De fleste har 
aldrig hørt om disse mineraler og metaller, men uden 
dem er der ingen smartphones eller computere. 
Samtidig påvirker storskalaudvindingen af ressourcer 
både naturen og mennesker. Industrien forurener 
vores drikkevand, og dårlige produktionsforhold og 
arbejdsvilkår bringer menneskeliv i fare. Hvordan skal 
vi forholde os til teknologien og til hinanden i en tid, 
hvor brugen af ressourcer både er med til at skabe 
fremgang og fattigdom? 

Til september slår ARKEN dørene op til den første 
store retrospektive udstilling i Danmark om en af 
surrealismens oversete nøgleskikkelser Leonora 
Carrington. Heksekraft og livslyst stråler ud af britisk-
fødte Leonora Carringtons (1917-2011) magiske, sur-
reelle billedverden. Carrington er en overset figur 
i den vestlige kunsthistorie, selvom hun med sin 
unikke afart af surrealismen havde stor indflydelse på 
avantgarde-bevægelsen og var en aktiv del af sur-
realismens indre kredse – først i 1930’ernes Paris og 
senere i 1950’erne i Mexico City. Internationalt vokser 
interessen for kunstneren i disse år. Carrington vises 
på årets Venedig Biennale og har endda været inspi-
rationskilde til biennalens titel The Milk of Dreams. 
Carringtons gådefulde billedunivers taler til os i disse 
år, hvor spiritualitet og naturens kræfter i stigende 
grad dyrkes som en reaktion på de kriser, som vi be-

Deniz Eroglus værk Souvenirs i ARKEN Lab i Ishøj By Center
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finder os i. Værkerne er beboet af mytologiske fabel-
figurer, magiske alfevæsener og kloge koner i okkulte 
underverdener eller kosmiske verdensrum. Carringt-
ons drømmende univers udforsker en bred palette af 
fortællinger, sindstilstande og eksistentielle forhold 
mellem livsglæde og sorg, frihed og fængsel. Udstil-
lingen giver et bredt indblik i Carringtons livsværk 
og liv. Den udfolder Carringtons nuancerede og eks-
perimenterende praksis, hendes kompromisløse og 
visionære karakter, hendes mytologiske interesser og 
feministiske perspektiver gennem hovedværker fra 
England, hvor Carrington voksede op, vigtige værker 
fra private mexicanske samlinger, der aldrig tidligere 
er blevet udstillet, samt billedtæpper, fotografier og 
brevkorre-spondancer. LEONORA CARRINGTON 
tilrettelægges i samarbejde med Fundación Mapfre, 
Madrid, hvor den efterfølgende vises.

I efteråret 2022 indtager det rebelske kollektiv Haus-
Rucker-Co et af ARKENs største udstillingsrum med 
deres legende og fælleskabsdannende installation 
Giant Billiard. Installationen er en genopførelse af det 
historiske værk fra 1973, hvor tre kæmpemæssige, 
hvide billardkugler lå og ventede på at blive skub-
bet rundt på en 225 kvm stor madras, der dannede 
scene for et eksperimentelt spil pool på The Museum 
of the 20th Century i Wien. Besøgende, der tager 
del i værket, bliver til spillebrikker, der kæmper med 
eller mod hinanden, alt efter hvordan spillet udvikler 
sig. Alle har det til fælles, at de er en del af et større 
spil. Værket er aktuelt i dag, hvor en frisættelse fra 
kulturelle rammer og spilleregler synes presserende. 
ARKEN ser frem til at genoppuste værket og opleve 
unge og gamle legesyge sjæle på tværs af alle aldre 
boltre sig i værkets store hav af sociale muligheder. 
En stor visuel væg med billeder, tekst og video vil 
præsentere et udvalg af Haus-Rucker-Cos projekter 
og give et indblik i det østrigske kunst- og arkitekt-
kollektivs utopiske, eksperimenterende praksis i 
1970’erne. Et eventprogram vil undersøge relevansen 
af kollektivets praksis i relation til samtidens stadigt 
stigende fokus på miljø og social kunst.

Øvrige virke
2022 er også året, hvor forskningsprojektet Rewilding 
the Museum for alvor tager fart. Der afholdes til juni 
en konference i samarbejde med Kunstakademiet, 
hvor danske og internationale forskere præsenter 
deres arbejde inden for emnet.

For ARKEN Undervisning og Formidling er fokus i 
2022 på de lokale partnerskaber både i skoletjene-
sten, men også i de partnerskaber, der er etableret 
i ARKEN Lab-regi. Pga. de nationale nedlukninger i 
2021 er flere projekter udsat, hvilket bl.a. betyder at 
Laboratorium for kreativ læring fortsætter til 2023. 
I 2022 er der i det hele taget et stort fokus på ker-
neopgaver og -samarbejder med de mange lokale 
aktører på Vestegnen med formålet at bidrage til at 
genetablere det fundament, der for mange borgere 
blev rystet under pandemien. Derudover fortsætter 
arbejdet med at aktivere nye målgrupper. Et ønske er 
at udvide det eksisterende samarbejde med lokale 
plejecentre med et særligt fokus på mennesker med 
demens. I 2022 er der desuden fokus på at imøde-
komme den stigende efterspørgsel efter ARKEN 
ART & TECH Labs arbejde med digital kultur og sam-
tidskunsten som digital dannelse. Bl.a. i regi af SÆT 
– School of Aesthetics & Technology, og øvrige eksi-
sterende såvel som nye partnerskaber og projekter.  
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UDSTILLINGER

Fra støvkorn til kosmos åbnede 14. november 
2020 og varede til 28. marts 2021 

Baron Rosenkrantz – Farvernes mystik åbnede 
3. oktober 2020 og varede til 30. maj 2021 

Dyr i kunsten åbnede 25. maj 2020 og varede til 
10. januar 2021

Paola Pivi – We are the Alaskan Tourists åbnede 
29. februar 2020 og varede til 10. januar 2021

For enden af regnbuen – ARKEN i 25 år  
22. april 2021 – 1. januar 2023 
 
ARKEN fejrede sit 25-års jubilæum med en ny 
præsentation af highlights i samlingen. Jubilæ-
umsudstillingen blev præsenteret i museets 
mest markante rum; den 150 meter lange Kunst-
akse. Her kunne publikum gå på opdagelse i et 
stort udvalg af kunstværker fra ARKENs samling. 
Præsentationen fokuserede på en vigtig DNA-
streng i samlingen; samtidskunst, der sætter men-
neskelivets store spørgsmål og dybe dimensioner 
i spil. Den spurgte: Hvordan er vi mennesker, hvor-
dan lever vi livet sammen, og hvilke grundvilkår har 
vi for at navigere igennem tilværelsen? Hvad stræ-
ber vi efter? Hvor vil vi hen, og hvad håber vi på?

• Udstillingen præsenterede værker af Nina 
Beier, Elina Brotherus, 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.

• Tilknyttet udstillingen blev ARKEN Stories, en 
podcastserie med fem episoder, produceret 
med støtte fra Realdania. Episoderne rummer 
portrætsamtaler mellem rapper og skuespil-
ler Ellie Jokar og fem udvalgte kunstnere fra 
ARKENs samling. 

• Udstillingen fortsatte ved året udgang ind i 
det nye år, men med en løbende udskiftning 
af værker.

Guld og magi  
22. april 2021 – 8. august 2021

Guld og magi tog publikum med på en rejse gen-
nem flere årtusinder for at udforske den magt 
og magi, der gemmer sig i guldet – og som 
mere end nogensinde optager kunsten i dag. 
Særudstillingen blev til i et nyskabende samarbejde 
med Nationalmuseet, og kulturhistoriske genstande 
og dyrebare nationale klenodier fra Nationalmuseet 
rykkede ind på ARKEN for at gå i dialog med vær-
ker af nogle af de allerstørste samtidskunstnere. 
Udstillingen viste, hvordan guldet siden oldtiden 
har rejst med mennesker på tværs af kontinenter, 
og at rigdomme ofte samler sig på få hænder og 
i nationale skatkamre. Med funklende værker af 
internationale kunstnere som Damien Hirst, Sylvie 
Fleury, Lorna Simpson, Thomas J. Price, Bill Viola og 
Ugo Rondinone undersøgte udstillingen, hvordan 
rigdom, identitet og magtudøvelse er vævet tæt 
sammen, og de satte spot på vores evige jagt efter 
lykke og skønhed gennem guldet. Nogle kunstnere 
satte fokus på guldets magiske og religiøse aspek-
ter, mens andre brugte det dyrebare materiale til 
at tematisere den globale, koloniale historie, som 
er uløseligt forbundet med guldets. Mødet mellem 
samtidskunsten og kulturhistorien gav nye perspek-
tiver på vores tusind år lange historie med guldet.

• Udstillingen viste 57 genstande fra National-
museets samling og 42 samtidskunstværker

• Et foredrags- og eventprogram blev afholdt 
af ARKENs kunstfaglige medarbejdere og eks-
terne eksperter. 

• En forskningsbaseret artikel om guldets historie 
af museumsinspektør Gry Hedin blev udgivet 
i ARKEN Bulletin From a Grain of Dust to the 
Cosmos (2021).

• Rødovre Centrum blev en pop-up-udstilling 
med udgangspunkt i udstillingen vist i perioden 
8. april til 4. juni.

• Guld og magi blev støttet af Arne V. Schleschs 
Fond, Beckett-Fonden, Elly og Aage W. Jensens 
Fond, Gangstedfonden, Knud Højgaards Fond, 
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks 
Fond og Lemvigh-Müller Fonden.
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Spor af liv 
13. maj – 19. september 2021

Sommerudstillingen Spor af liv satte fokus på 
de spor, som mennesker og andre arter sætter i 
hinandens livsverdener. Det skete med værker af 
billedkunstnerne Ann Lislegaard, Rolf Nowotny 
og Amalie Jakobsen. Udstillingen bød på sære 
mutanter fra en fjern galakse, uddøde fuglearters 
kalden og planetbaner slået ud af kurs. I landska-
bet omkring museet kunne museumspublikum, 
hundeluftere eller strandgæster gå på opdagelse 
i værkernes fremtidsuniverser, der tematiserede 
det smukke og skræmmende i naturens mutatio-
ner og verdens forandringer. Med afsæt i science 
fiction-genren, mystikken og videnskaben åbnede 
de tre kunstnere gribende historier om samspillet 
mellem menneske, miljø, teknologi og andre arter. 
Spor af liv var den syvende i rækken af udendørs-

udstillinger i serien Kunst i sollys, der inviterer til 
at opleve kunst i det menneskeskabte landskab 
omkring ARKEN.

• Udstillingen præsenterede skulptur, animati-
onsvideo og lydværk af billedkunstnerne Ann 
Lislegaard, Rolf Nowotny og Amalie Jakobsen.

• Museumsinspektør Dea Antonsen introduce-
rede til udstillingen og værkerne på en offent-
lig udendørs omvisning på museumsøen.

Farshad Farzankia – Hvis jeg står 
19. juni 2021 – 27. februar 2022

ARKENs store soloudstilling med Farshad 
Farzankia, der åbnede i 2021, var den iranskfødte 
kunstners første museumsudstilling. Til udstil-
lingen havde kunstneren skabt nye værker, der 
på én gang rakte århundreder tilbage i tid og 
traditioner og med et kritisk blik undersøgte vores 
egen tid. Poetisk kraft og livsenergi strålede ud af 
Farzankias store værker, der er fulde af motiver, 
henvisninger og betydningslag, som sætter både 
store og små fortællinger i spil. Værkerne frem-
stod som intuitive klip uden begyndelse og slut-
ning, der inviterede os ind i nye fortællinger fulde 
af billeder og sprog, kultur og filosofi. Farzankia 
skabte også en stor collagevæg af tegninger 
og silketryk med titlen I billedernes regeringstid 
(2018-21), der gav et indblik i den intuitive proces, 
der går forud for maleriet hos Farzankia. Collagen 
talte om den magt og betydning, som billeder har 
i nutidens visuelt bårne kultur. 

• Udstillingen viste 24 malerier og en stor væg-
collage af tegninger og silketryk.

• Et fagligt og fuldt illustreret udstillingskatalog 
på dansk og engelsk ledsagede udstillingen. 
Kataloget udfoldede Farshad Farzankias 
kunstneriske verden gennem blandt andet en 
introduktion af museumsinspektør Dorthe Juul 
Rugaard og eksterne eksperter.

• En række arrangementer blev afholdt i forbin-
delse med udstillingen, herunder en artist talk 

Installationsfoto Spor af liv
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med Farshad Farzankia og et filmprogram med 
iranske film kurateret af kunstneren. Fahads 
Forsamlingshus rykkede til ARKEN som en del 
af FOF Køge Bugt og inviterede til debat og 
film med Fahad Saeed og kunstneren.

Udstillingen blev støttet af Politiken-Fonden og 
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

Blomsten i kunsten 
4. september 2021 – 9. januar 2022

Udstillingen bød på en sanserig og tankevæk-
kende rejse gennem floraens forførende og føl-
somme rige, og den stillede skarpt på blomstens 
betydning i vores liv og i kunsten. Den under-
søgte, hvordan blomster har fascineret kunstnere 
i århundreder. Særligt i 1800-tallet, hvor sjælfulde 
skildringer af blomsters skønhed og grokraft var 
en del af tidens søgen efter at forstå naturens væ-
sen og verdens sammenhæng. Og igen i dag, hvor 
blomsten som motiv har fundet ny relevans hos 
samtidskunstnerne, der med sensibilitet, humor 
og kritik behandler de klimaforandringer, vi står 
midt i. Udstillingen skabte udvekslinger mellem 
vores historiske rødder og nutidens friske knop-
skud for at bringe nye indsigter i, hvordan vi lever 
med blomster i den vestlige verden. Udstillingen 
præsenterede hovedværker af internationale og 
danske kunstnere i en bred vifte af udtryk med et 
tidsligt spænd på 200 år – fra den danske guld-
aldermaler J.L. Jensen og vitalister som Alhed 
Larsen og Fritz Syberg, over tidlige, franske mo-
dernister som Claude Monet og Berthe Morisot, 
til samtidskunstnere som Melanie Bonajo, Marc 
Quinn, Petrit Halilaj & Alvaro Urbano. 

• Udstillingen viste værker af 52 danske og inter-
nationale kunstnere og kunstnergrupper.

• Et fuldt illustreret udstillingskatalog på dansk og 
engelsk ledsagede udstillingen. Det rummede 
bl.a. to forskningsbaserede, fagfællebedømte 
artikler af museumsinspektør Dea Antonsen og 
museumsinspektør Gry Hedin samt bidrag af 
danske og internationale eksperter.

• En udvidet foredragsrække blev afholdt i for-
bindelse med udstillingen, der både bød på 
interne og eksterne foredrag og en artist talk 
med kunstnere fra udstillingen.

• Udstillingen var støttet af A.P. Møller Fonden, 
Augustinus Fonden og Furi Appel og Gunnar 
Niskers Fond til Almennyttige Formål.

Souvenirs 
4. december 2021 – 1. november 2022

Udstillingen Souvenirs af den dansk-tyrkiske kunst-
ner Deniz Eroglu åbnede sidst på året i Ishøj By 
Center. Deniz Eroglu bød indenfor i et eksperimen-
terende totalværk, en souvenirbutik, der åbner 
fortællinger om tilhørsforhold, entreprenørskab og 
relationer mellem kunst og forbrug. Værket fusio-
nerer kunstværk og butik og tilbyder en kunstne-
risk oplevelse midt i centeret, hvor det falder ind i 
sine omgivelser mellem fastfood-restauranter og 
detailhandel. Eroglu har til sit værk skabt forskel-
lige bud på souvenir-genstande, der bærer for-
tællinger om Ishøj. Souvenirs sammenfletter det 
private med det politiske og vender forventninger 
til både kunstværk og forretning på hovedet.

• Værket finder sted i Ishøj By Center og er 
åbent på udvalgte dage med offentlige om-
visninger i værket af en af ARKENs kunstfor-
midlere.

• Deniz Eroglu vil afholde fire performance lec-
tures i løbet af udstillingen.

• Der er iværksat aktiviteter med lokale aktører 
og samarbejder med bl.a. Kulturium, Ishøj 
Bibliotek, Ishøj Ungdomsskole, Aktivitetscenter 
Egely for borgere med anden etnisk baggrund 
end dansk, Flexwerker, Strandsgårdskolen og 
andre af Vestegnens skoler.   

• Souvenirs er et nyskabende format, der blev til 
i et udviklende samarbejde mellem museets 
kunstafdeling og undervisningsafdeling.

• Værket blev støttet af Statens Kunstfond.
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Installationsfotos fra udstillingerne Farshad Farzankia – Hvis jeg står, Blomsten i kunsten, For enden af regnbuen – ARKEN i 25 år, 
Spor af liv, Souvenirs og Guld og magi
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ARKENS SAMLING

Erhvervelser 

Marie Munk og Stine Deja
Foreigner, 2018
Video, 5:11 min., blå forhæng, 
fladskærm og taburet
Variable mål
Købt hos Annka Kultys Gallery 
med støtte fra 15. Juni Fonden

Marie Munk og Stine Deja
Synthetic Seduction, 2018
Video i loop, silikoneskulpturer, 
polyester, pigment og flocking
Købt hos Annka Kultys Gallery 
med støtte fra 15. Juni Fonden

Eva Steen Christensen
Beginnings and Ends, 2013-21
Håndlavet akvarelpapir, guld me-
tallic broderitråd
Ca. 300 x 400 cm
Købt hos kunstneren med støtte 
fra Beckett-Fonden

Udlån

Kathrine Ærtebjerg
Koncentration, distraktion, 2003
Olie på lærred
200 x 200 cm
Udlånt til Katrine Ærtebjerg – De 
tusind gåders sted, Kunstmuse-
um Brandts, 16. september 2021 
– 27. juli 2022

Kathrine Ærtebjerg
Hjertehuset, 2002
Olie på lærred
205 x 205 cm
Udlånt til Katrine Ærtebjerg – De 
tusind gåders sted, Kunstmuse-
um Brandts, 16. september 2021 
– 27. juli 2022

Astrid Myntekær
The Hermit, 2018
Carving foam, metal, polyuret-
han, resin, akryl og skibslak i tre 
dele
Variable mål
Udlånt til Efter Stilheden – Kun-
stens kvinder tager ordet, SMK, 
28. august – 21. november 2021

Peter Holst Henckel
Uden titel, 1999
Fotografi, 125 x 75 cm
Udlånt til We are Animals, Kunst-
hal Rotterdam, 3. februar – 24. 
oktober 2021

Julius von Bismarck
I like the flowers (stork), 2018
Presset og tørret stork, monteret 
på rustfri stålplader
101 x 92 x 2 cm
Udlånt til We are Animals, Kunst-
hal Rotterdam, 3. februar – 24. 
oktober 2021

Mona Hatoum
Misbah, 2006
Kobberlanterne, metalkæde, 
lyspære og roterende elektrisk 
motor
60 x 36 x 30 cm
Udlånt til Efter Stilheden – Kun-
stens kvinder tager ordet, SMK, 
28. august – 21. november 2021
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FORSKNING OG FORSKNINGSFORMIDLING
ARKENs forskning tager afsæt i museets samling og 
ansvarsområde og kan vedrøre kunsthistoriske, kunst-
teoretiske samt æstetiske problemstillinger såvel som 
problemstillinger inden for det kunstpædagogiske og 
formidlings- og bevaringsmæssige. Museet prioriterer 
altid, at forskningsprojekterne formidles i udstillinger, 
publikationer eller digitalt. 

I 2020 var der særligt fokus på opstarten af forsk-
ningsprojektet Rewilding the Museum. Projektet blev 
lanceret med et forskningsseminar på ARKEN i juni, 
hvor forskere fra Kunstakademiet og ARKEN deltog 
sammen med forskergruppen Anthropocene Aes-
thetics fra SDU. Forskningsprojektet, der bliver til i 
samarbejde med Kunstakademiets Billedkunstskoler, 
undersøger museets og kunstens position i en tid 
med klimaforandringer.

Herudover blev der forsket i forbindelse med udstil-
lingerne Guld og magi og Blomsten i kunsten. Forsk-
ningen bag Guld og magi blev publiceret i 2020, 

mens forskningen bag Blomsten i kunsten blev pub-
liceret i to fagfællebedømte artikler i udstillingens 
katalog. Der var desuden forskningsaktiviteter i for-
bindelse med ARKEN Undervisning og Formidlings 
projekt Laboratorium for kreativ læring og ARKEN 
ART & TECH Lab. Ud over den forskning, der foregik 
på ARKEN, bidrog ARKENs forskere til en bred faglig 
formidling uden for museet gennem bl.a. foredrag.  
ARKEN udgav i samarbejde med Gads Forlag bogen 
ARKEN. De første 25 år. Bogen indeholdt otte kapitler 
skrevet af medarbejdere på ARKEN.

ARKENs forskningsaktiviteter i 2021
• ARKEN afholdt et forskningsseminar, der lance-

rede forskningsprojektet Rewilding the Museum. 
• ARKEN udgav i 2021 udstillingskataloger til Blom-

sten i kunsten og Farshad Farzankia – Hvis jeg 
står på dansk og engelsk. 

• ARKEN samarbejdede med Gads Forlag om bo-
gen ARKEN. De første 25 år, som bl.a. formidler 
ARKENs forskningsstrategi.

Fabian Knecht, Isolation, 2018
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FORMIDLING OG UNDERVISNING

Kerneydelsen i ARKENs undervisningsarbejde er at 
rammesætte børns, unges og voksnes møde med 
kunst på en måde, så alle bliver udfordret æstetisk, in-
tellektuelt, kropsligt og følelsesmæssigt. Museet ræk-
ker ud og skaber relevans for en bred gruppe borgere 
gennem tætte partnerskaber med skoler, institutioner, 
borgergrupper og kommuner.  2021 blev endnu et år, 
der stod i nye formater og den digitale innovations 
tegn. Flere af museets planlagte aktiviteter for børn 
blev aflyst pga. den nationale nedlukning. Derfor blev 
undervisning og formidling udvidet og gjort tilgæn-
gelig online for børn og andre kreative sjæle. Bl.a. via 
filmen Guldpålæg og magi, der inspirerer til kreativitet 
og leg, men også via et analogt, mobilt format målret-
tet ensomme ældre. 

Museet varetager formelle og uformelle læringssitua-
tioner for børn, unge og voksne. De centrale indsats-
områder i 2021 var følgende:

Skoler
4.447 skoleelever besøgte ARKEN på egen hånd, og 
5.365 skoleelever deltog i undervisningsforløb med 
museets undervisere i 2021. På ARKEN lærer elever 
ikke om kunst, men af og med kunsten, dvs. at ele-
verne sætter egen viden og egne erfaringer i spil 
sammen med de tematikker og spørgsmål, som vær-
kerne rejser og inviterer til samtale om. Alle undervis-
ningsforløb er bygget op omkring dialogbaserede og 
praktisk-kreative øvelser både i de digitale formater, i 
gallerierne, i ARKENs værksted KREATIV, på skolerne 
og i Souvenirs i ARKEN Lab i Ishøj By Center. 

Laboratorium for kreativ læring og 
Kreativt valgfagslaboratorium
En stor og vigtig del af ARKEN Undervisning og For-
midling er Laboratorium for kreativ læring, der i 2020 
overgik fra at være et projekt støttet af A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 
Formaal til at være et integreret tilbud i ARKEN Under-
visning og Formidling.

Projektet Kreativt valgfagslaboratorium tilføjer en 
ny dimension og knopskydning til Laboratorium for 
kreativ 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 samar-
bejde mellem ARKEN Undervisning og Formidling og 
valgfagslærere fra de fire kommuner – med inddragel-
se af museet som læringsrum. Kreativt valgfagslabo-
ratorium sigtede efter at give valgholdseleverne nye 
og varierede deltagelsesmuligheder gennem mødet 
med og skabelsen af æstetiske udtryk. Hensigten er 
desuden at skabe ny eksemplarisk pædagogisk prak-
sis som svar på fagets målsætninger. I partnerskab 
med valgfagslærere fra fire vestegnskommuner Ishøj, 
Brøndby, Greve og Vallensbæk er formålet at løfte og 
udvikle billedkunstfaget som valg- og eksamensfag 
i udskolingen. Udover disse fire vestegnskommuner 
samarbejder vi også med Københavns Professionshøj-
skole. Vi samarbejder derudover med Skoletjenesten 
med særligt henblik på vidensindsamling og -deling 
til nationalt brug. Projektet er søsat på baggrund af en 
generøs bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Grundet 
covid-19-nedlukninger både på skoler og på museet 
fortsættes projektet indtil 2023.

Film for børn og filmaftener for alle
Flere af museets planlagte aktiviteter for børn blev 
aflyst pga. den nationale nedlukning, og i stedet gik 
formidlingen digitalt for børn og andre kreative sjæle, 
der kunne deltage hjemmefra fx via filmen Guldpålæg 
og magi. Da museet åbnede igen, blev filmen et fast 
indslag og udvidet med et DIY-kit koblet til filmen, som 
besøgende børnefamilier på ARKEN kunne tage med 
hjem og fortsætte deres oplevelser med udstillingen. 
Derudover tilbød museet workshops med en kunstfor-
midler fra ARKEN i udstillings- og formidlingsplatfor-
men ARKEN Lab i Ishøj By Center. 

I forbindelse med udstillingen Farshad Farzankia 
–Hvis jeg står af iranskfødte Farshad Farzankia invite-
rede museet til en række film- og debataftener kura-
teret af Farshad Farzankia. Det blev til et filmprogram 
for både børn og voksne. 
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ARKEN ART & TECH Lab
ARKEN ART & TECH LAB er et laboratorium for re-
search og læring. I 2021 indgik ARKEN ART & TECH 
Lab et samarbejde med Center for Art, Design & 
Technology, Artsformation, CBS, FabLab RUC og 
Copenhagen School of Design and Technology, 
department of Research and Innovation. Sommer-
skolen SÆT – School of Aesthetics & Technology 
blev lanceret og et tværfagligt laboratorium for digi-
tal kritik blev etableret både som et online og fysisk 
open source format. 

I projektet Litteraturen som upoleret spejl undersøger 
ARKEN, Tønder Kommunes Biblioteker, Roskilde Bib-
liotekerne og Aarhus Bibliotekerne i samarbejde med 
Aarhus Universitet, Tønder Gymnasium, Katedralsko-
len i Aarhus, Roskilde 10. klassecenter og unge fra 
involverede uddannelsesinstitutioner, selvfremstilling 
på sociale medier. I projektet deltager ARKEN ART & 
TECH Lab i samarbejde med billedkunstner Mo Maja 
Moesgaard som projektpartner med viden og eks-
pertise inden for digital kultur, kunst og teknologi og 
bidrager til research og udviklingen af formidlings-
koncepter. 

En fast del af ARKEN ART & TECH Lab er videndeling. 
I den forbindelse blev en af ARKEN Undervisning og 
Formidlings medarbejdere inviteret til at tale om kun-
sten som digital dannelse på en internationale Next 
Library Festival. Projektet løber fra januar 2021 til 
efteråret 2022. Derudover blev ARKENs arbejde med 
digital kultur præsenteret i key note talks og oplæg 
i forskellige sammenhænge. Bl.a. for Konkurrence-
kommissær og Førende næstformand for Et Europa 
klar til den digitale tidsalder Margrethe Vestager og 
hendes konsortium. Endvidere blev ARKENs arbejde 
med digital kultur præsenteret på Kulturmødet og 
Kulturmødets Symposium, på konferencer som fx 
Børns Vilkårs Krop, køn og digital adfærd, Kulturkraft 
hos Dansk Industri, Børn og online racisme på festi-
valen TalkTown. Endvidere i DR-programmet Jeg, mig 
og min selfie.    

Livskvalitetsskabende forløb for ældre 
og medborgere med demens
I 2021 var der igen planlagt et kulturpakkeforløb for 

ældre fra plejecentrene Kærbo og Torsbo i Ishøj. Kul-
turpakkeforløbet for ældre er støttet af Ishøj Kommu-
ne og udspringer af pilotprojektet Forglem mig ej fra 
2018. Projektet blev udviklet i et samarbejde mellem 
Kulturforvaltningen i Ishøj, Ishøj Bibliotek, plejecentre-
nes pædagogiske personale og ARKEN Undervisning 
og Formidling. I 2021 blev samarbejdet gennemført 
i form af et analogt og corona-venligt format Kunst i 
Kufferten med materialer og instruktioner, som ple-
jepersonalet selv kunne facilitere. I de perioder, hvor 
ARKEN ikke var nedlukket, blev der afholdt workshops 
for de ældre på museet og på Ishøj Bibliotek. Alle akti-
viteter var erindringsskabende og sansebaserede.  
Endvidere blev der afviklet længerevarende forløb 
med Daghøjskolen Hvidovre og deres familier og med 
Aktivitetscenteret HUSET fra Københavns Kommune. 
Begge institutioner har deres fokus rettet mod yngre 
demente medborgere.

Børn og familier
Det åbne værksted for familier blev igen i 2021 om-
dannet til corona-venlige familieomvisninger, hvor 
en kunstformidler tog familierne med rundt i udstil-
lingen og inddrog små øvelser undervejs. Fluen Finn 
fløj også rundt på museet i 2021 og guidede familier 
med inspiration til kreative øvelser og refleksioner. 
Under nedlukningen var familieguiden også tilgæn-
gelig digitalt på websitet www.fluenfinn.dk. Arbejdet 
med familieguides fortsættes i 2022. Familieguiden 
er en del af Familiesøndage, som er sponsoreret af 
Rødovre Centrum.

Omvisninger
ARKEN afholdt både private og offentlige omvisnin-
ger i alle museets udstillinger. Hver søndag og ons-
dag varetog kunstformidlere offentlige omvisninger i 
særudstillingerne. Som et ekstra tilbud til børnefami-
lier afholdt ARKEN også i 2021 endvidere familieven-
lige omvisninger om søndagen. I 2021 tilbød ARKEN 
som altid kunstskoleforløb for voksne, hvor kursister 
sammen med en af museets undervisere arbejdede 
både praktisk og teoretisk med udvalgte værker, te-
maer og teknikker. 
 
Workshops
I 2021 fortsatte efterspørgslen på refleksionsforløb om 
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ARKEN Undervisning og Formidlings særlige brug af 
kunsten i undervisning. I 2021 deltog undervisere og 
studerende fra professionshøjskoler (pædagog-, lærer- 
og sygeplejerske-uddannelse) i metareflekterende og 
øvelsesbaserede forløb på museet. ARKEN Undervis-
ning og Formidling udviklede og afviklede også enkel-
te personaleworkshops til arbejdspladser, der ønskede 
at styrke den kreative udvikling hos medarbejderne.

Lærere og pædagoger
Trods covid-19 afholdt ARKEN Undervisning og For-
midling en række velbesøgte lærerkurser i forbindelse 
med særudstillingerne. Som en integreret del af Krea-
tivt valgfagslaboratorium blev lærerworkshops samt 
en lang række udviklingsmøder afholdt. Dermed op-
stod muligheden for at etablere tættere partnerskaber 
og udvikle undervisning sammen. Desuden bidrog 
ARKEN Undervisning og Formidling til kompetenceud-
vikling af billedkunstlærere på Billedkunstfagets Dag.

Sanddag
På ARKENs årlige Sanddag fyldes stranden ud for 
museet med et mylder af børn, der udfolder sig i et 
af naturens allermest fantastiske materialer: sand. 
I 2021 blev Sanddagen konceptuelt nyudviklet i 
samarbejde med Act-Fact Copenhagen. Temaet var 
Lampefolkets sandværksteder inspireret af Jeppe 
Heins finurlige, røde lygtepæle på kunststien ARKEN-
WALK. De røde lamper blev levendegjort af stude-
rende fra Act-Fact Copenhagen, som iscenesatte en 
hel lampeverden på stranden. I alt deltog 463 elever 
og 50 lærere i Sanddag 2021. 

ARKEN Undervisning og Formidling
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KOMMUNIKATION

Efter den første corona-nedlukning åbnede udstil-
lingen Guld og magi med en pop-up-udstilling i 
storcenteret Rødovre Centrum. Her så folk på indkøb 
fx en film om den britiske kunstner Damien Hirst eller 
oplevede en kopi af Guldhornene, som alt sammen 
havde tråde til udstillingen på ARKEN. Der blev også 
gjort reklame for Guld og magi på Københavns kul-
turbannere, plakater i byrummet og på bagsiden af 
Movia-busser. 

For at fejre åbningen af Farshad Farzankia – Hvis jeg 
står afholdt ARKEN for første gang en mini-fernisering 
med venner af kunstneren og influencere og desig-
nere fra modens verden, som også er en del af kunst-
nerens eget univers. Det betød, at ARKEN opnåede en 
samlet eksponering over for en halv mio. profiler (bru-
gere) på Instagram. Desuden blev der gjort reklame 
for udstillingen på bagsiden af busser, som kørte i 
Hovedstadsområdet, samt plakater i byrummet. PR-
mæssigt var udstillingen med en ny kunstner også en 
stor succes. Både Information, Weekendavisen og ra-
dioprogrammet Kulturen på P1 havde solo-interviews 
med Farshad Farzankia – og udstillingen høstede fine 
anmeldelser i flere landsdækkende medier. 
 
I forbindelse med forårets store udstilling Blomsten 
i kunsten blev der afholdt et velbesøgt livsstilsevent 
for influencere og livsstilspresse. Gæster til eventet 
blev fragtet til ARKEN i en bus, som var helfolieret 
med et værk af den britiske kunstner Marc Quinn. 
Senere kørte bussen på 1A's rute i 10 dage. I kraft af 
eventet nåede ARKEN ud til over 670.000 profiler 
(brugere) og vækstede 241 procent på Instagram 
i forhold til måneden før. På et døgn fik ARKENs 
Instagramprofil over 900 nye følgere – og Blomsten 
i kunsten vedblev med at være et hit på sociale me-
dier, indtil udstillingen desværre lukkede ned før tid 
grundet corona i december 2021. 
 
På outdoor-fronten blev Den Franske Ambassade 
udstyret med et stort Blomsten i kunsten-banner, som 
også gjorde reklame for udstillingen. Der blev tillige 
kørt annoncer i distriktsblade – et nyt initiativ – fordi 

ugeaviser har en lang gemmetid, i skånske medier og 
på kulturbannere og plakater på kultursøjler i Køben-
havnsområdet. ARKEN stod også bag pop-up-events 
på forskellige locations i København og ved Ishøj Sta-
tion, hvor interesserede kunne få vouchers til udstil-
lingen og en gratis buket økologiske blomster – og det 
skabte hype på Instagram. 

Øverst: Helfolieret bus med Blomsten i kunsten-motiv, som 
fragtede gæster til og fra livsstilsevent om udstillingen. Ne-
derst: Blomsten i kunsten-banner på Den Franske Ambassade
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Medieomtale og sociale medier
Omtale i danske og svenske medier inden for avi-
ser (digitale/print), radio, tv, magasiner og ugeblade 
vækstede i 2021 med 25 procent i forhold til 2020, 
hvilket svarer til en annonceværdi på 51.422.017 kroner. 
Denne vækst skyldes primært ARKENs 25-års jubi-
læum og mediesagen i november om 20 anonyme 
medarbejderes klage til bestyrelsen. ARKEN arbejdede 
dog også i stigende grad på at matche journalisternes 
behov for hurtighed, professionelle fotos og andre 
parametre, som kan være afgørende i forhold til, at 
journalister også fremadrettet bruger ARKEN som en 
ressource i deres arbejde. 
 
ARKENs webside oplevede i 2021 et fald i det sam-
lede antal besøg på siden. Fra 457.297 i 2020 til næ-
sten kun det halve i 2021 – 284.732. Faldet skyldes 
primært nedlukningerne i foråret 2021 og i december 

2021, men arken.dk bærer også præg af at være 
udviklet i 2017, og vi har planer om at opdatere site i 
fremtiden. Til gengæld blev Instagram i 2021 et po-
pulært alternativ til websiden, hvor folk søgte info om 
åbningstider og aktuelle udstillinger. ARKEN er væk-
stet 6.000 følgere på Instagram i 2021 – til 56.000 
følgere i alt – og har oplevet en markant vækst i for-
hold til nye målgrupper – flere ældre og flere mænd 
– efter, at profilen skiftede fra engelsk til dansk i efter-
året 2021. ARKENs Facebook-profil opnåede en vækst 
på 2.162 følgere i 2021. Engagement lå også stadig 
højt. Fx fik et foto af ARKEN i tåge på Facebook 35 
kommentarer og nåede ud til over 13.000 personer, 
lige som konkurrencerne var yderst populære som 
altid. Så de sociale medier har været uundværlige til 
at holde forbindelsen ved lige med ARKENs publikum 
i perioder, hvor museet var lukket ned, så ARKEN fort-
sat var på radaren hos potentielle gæster.
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KLUB ARKEN oplevede et fald i antal medlemsskaber 
fra 10.000 til ca. 5.900, hvilket primært skyldtes at 
medlemskaber, som ansatte i Ishøj Kommune havde 
fået i julegave året forinden, var udløbet. Andre øn-
skede ikke at forny deres medlemskab i en tid med co-
rona. Klubben havde i alt 9.446 medlemmer fordelt på 
alle medlemsgrupperne: Enkelt, par, 1+1, U30, firmaer 
og kunstforeninger. KLUB ARKENs månedlige nyheds-
brev kom ud til 9.800 interesserede. 

Mellem nedlukningerne formåede ARKEN at holde et 
højt aktivitetsniveau med besøg på Karen Blixen-mu-
seet, inspektørforedrag, gallerivandringer, vandring og 
vin-arrangementer på Kunstens Ø og busture til Fyn i 
anledning af Blomsten i kunsten. Et stort tilløbsstykke 
var også et jubilæumsforedrag med direktør Christian 
Gether og efterfølgende middag. I alt deltog 1.051 
personer i KLUB ARKENs særarrangementer. 

KLUB ARKEN

Medlemmer af KLUB ARKEN til vandring og vin-arrangement om sommerudstillingen Spor af liv
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ERHVERVSKLUB ARKEN havde 26 erhvervsklubmed-
lemmer ved udgangen af 2021. I løbet af året var det 
muligt at invitere erhvervsklubbens medlemmer til 
forferniseringer og arrangementer på nogenlunde 
normal vis. Desværre måtte den årlige erhvervsklub-
middag udskydes, da arrangement ikke kunne gen-
nemføres planmæssigt pga. stigende smittetal. Den 

17. december blev der indført nye restriktioner, der 
medførte nedlukning af ARKEN fra den 19. december 
til den 18. januar 2022. Alle erhvervsklubmedlemmer 
fik forlænget deres medlemskab, som ved tidligere 
nedlukninger. ARKENs erhvervsklublokale blev udlånt 
til medlemmer 47 gange i 2021.

ERHVERVSKLUB ARKEN

Erhvervsklubbens mødelokale ARKEN CAFÉ
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2021 begyndte og sluttede med nedlukning. Genåb-
ningen startede med afholdelse af mindre arrange-
menter efter retningslinjer, og genåbningen tillod at 
større konferencer igen kunne gennemføres. Gen-
åbningen betød, at udskudte arrangementer tilbage 
fra efteråret 2020 til stor glæde kunne afvikles. I den 
efterfølgende periode var der en kort opblomstring, 
med en stor lyst til at afholde arrangementer og 
være sammen. Der blev afholdt 80 kommercielle ar-
rangementer på ARKEN i 2021. I det sene efterår kom 

virus igen og dermed også en nedgang i arrange-
mentsaktivitet. Det tegnede ellers til at blive et lysere 
år for afdelingen, men den manglende indtjening 
medførte desværre konsekvenser i forhold til beman-
dingen i afdelingen. Pr. den 1. november 2021 blev 
der ansat en ny arrangementskoordinator, som den 
eneste i afdelingen, efter et år hvor alle arbejdsop-
gaver relateret til arrangementsafdelingen har været 
fordelt ud i andre afdelinger.

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. 2021 blev endnu et år præget af 
nedlukning af ARKEN. Caféen åbnede i slutningen af 
april til udstillingen Guld og magi, og menukortet blev 
udformet med inspiration fra udstillingen – bl.a. med 
nyfortolkninger af ’guldkarameller’ og ’guldbar’-kage. 
Farshad Farzankia-udstillingen bidrog til en velbesøgt 
cafe i sommerferien. Sensommerens menukort hen-

tede inspiration i efterårets udstilling Blomsten i kun-
sten og naturens blomster og urter. Som et nyt tiltag 
arrangerede ARKEN CAFÉ temamiddage, og det blev 
til maritime aftener over sommeren og ’blomsten i 
maden’-middage. I forbindelse med KLUB ARKENs 25-
års jubilæumsforedrag blev der serveret middagsret 
i DETLEFS∙SALEN. Et populært tilbud, som mange af 
aftenens deltagerne gjorde brug af. 

ARKEN CAFÉ

Udvalgte retter fra ARKEN CAFÉs menukort
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ARKEN SHOP tilbyder et bredt udvalg af kunstbøger 
og designvarer, der afspejler tidens trend, samt le-
getøj med fokus på leg og læring. Alt er nøje udvalgt 
med udgangspunkt i originalitet, kvalitet og relevans. 
Shoppens generelle sortiment bliver løbende fornyet 
og gentænkt i forbindelse med udstillingsskift.

Som altid blev der i 2021 gjort en stor indsats for at 
skaffe og udvikle produkter, der relaterede sig til sær-

udstillingerne. Under udstillingen Farshad Farzankia 
– Hvis jeg står havde salget af kunstnerens serigrafier 
en stor betydning for omsætningen i et år, der bød 
på en lang nedlukningsperiode.

ARKENs webshop har fortsat høj prioritet, så det er 
let at købe og få tilsendt ARKENs egne kataloger 
og plakater.

ARKEN SHOP

Dele fra ARKENs eget stel
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ORGANISATION

Direktør

Direktionssekretariat

Drift og 
sikkerhed
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Kommunikation
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Café og 
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Økonomi og

administration
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FONDE OG SPONSORER

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

14 
 

FFOONNDDEE  OOGG  SSPPOONNSSOORREERR  
 
Tak for støtten til ARKENs udstillinger, projekter og øvrige aktiviteter. 
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ØKONOMI

ARKEN havde i 2021 et samlet underskud på 4,6 mio. 
kr., der skal ses mod et budgetteret nulresultat. De 
primære årsager til det negative resultat skal findes 
i covid-19-nedlukning samt ekstraordinære persona-
lesager og presseomtale i slutningen af 2021. Dette 
betyder samtidig, at den daglige drift af museet 
overordnet set har været sund med det forbehold, 
at hjælpepakkerne ikke har dækket den samlede 
nedgang i indtægter, der har været grundet nedluk-
ninger og lavere besøgstal grundet covid-19. Museet 
var påbudt nedlukket i mere end fire måneder i 2021. 
I alt besøgte 110.000 gæster ARKEN. Besøgstallet 
omfatter både betalende og ikke-betalende gæster, 
herunder børn. Det budgetterede besøgstal var på 
170.000 gæster. Årets resultat viser en mindsket 
finansiel omkostning i forhold til tidligere år, hvilket 
skyldes den ændrede finansiering i 2020. 

De opståede sager samt de efterfølgende aktiviteter, 
der er iværksat, har været nødvendige for at under-
støtte den fremtidige drift af museet. 

Som et resultat heraf er ARKENs samlede egenka-
pital nu på -5,8 mio. kr., hvorved genetableringen af 
egenkapitalen til et passende niveau på 2–2,5 mio. kr. 
er sat i et nyt perspektiv set i forhold til forrige år. 

ARKEN vil i de kommende år have et fokus på stram 
økonomistyring, optimering af ejendommens drift, 
energiforbrug og generelt fokus på forbrug, uden 
dog at lade det gå ud over ARKENs formål og der-
med sikre at museet lever op til museumsloven og 
ARKENs vision. 

Ud over et øget fokus på omkostninger vil der blive 
gjort en ekstra indsats for at udnytte de gode facilite-
ter, der findes til afholdelse af større kommercielle ar-
rangementer på museet. Der vil over den kommende 
periode blive arbejdet med en kommerciel strategi, 
hvori der vil blive lagt et fokus på de større kommer-
cielle BtB-arrangementer. Mange store virksomheder 
har i en længere periode ikke har haft mulighed for 
at afholde events for interne og eksterne aktører. 
ARKEN ser en mulighed for ligesom tidligere at sikre 
en del af denne aktivitet. 

Forventningen til at genetablere egenkapitalen til et 
passende niveau afhænger af den endelig strategi 
for de kommercielle tiltag, samt gæsternes tilbage-
komst til museerne efter covid-19-nedlukning og 
tilknyttet forsigtighed i samfundet.

Installationsfoto Farshad Farzankia - Hvis jeg står. Foto: David Stjernholm
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2021

Fordeling af indtægter og udgifter fremgår af de to følgende figurer
ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2021 

 

 

0,5 Mkr

3,7 Mkr

7,0 Mkr

7,5 Mkr

7,9 Mkr

31,7 Mkr

Ishøj Kommune, driftstilskud

Andre projekttilskud

Andre driftsindtægter

Entré og medlemsindtægter

Kommercielle indtægter

Finansloven, driftstilskud

0,0 Mkr 10,0 Mkr 20,0 Mkr 30,0 Mkr 40,0 Mkr

Hvorfra fik ARKEN midlerne på i alt 58,3 Mkr.

0,6 Mkr

1,8 Mkr

2,3 Mkr

4,4 Mkr

6,2 Mkr

12,7 Mkr

14,7 Mkr

20,2 Mkr

Finansielle omkostninger

Afskrivninger

Kommercielle omkostninger

Kultur og Børn

Marketing, PR og KLUB ARKEN

Ejendom

Udstillinger, samlingen og
formidling

Administration

0,0 Mkr 5,0 Mkr 10,0 Mkr 15,0 Mkr 20,0 Mkr 25,0 Mkr

Hvordan anvendte ARKEN midlerne på i alt 63,0 Mkr.
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2017-2021
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 2017-2021
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2021 for ARKEN Museum for Moderne Kunst.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets be-kendtgørelse 
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. de-cember 2021 samt af 
resultatet af ARKENs aktiviteter og pengestrømme for 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Christian Gether  
Direktør   

DIREKTION

BESTYRELSE

Ishøj, den 22. juni 2022

Eva Hofman-Bang
Formand

Hanne Leth Andersen
Næstformand

Henrik B. Andersen

Lars Kirdan Merete Amdisen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for ARKEN Museum for Moderne Kunst

Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for ARKEN Museum for Moderne Kunst for perioden 1. januar — 31. december 
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnska-
bspraksis (”regnskabet”). Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 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 2021 samt af resultatet af museets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregn-
skabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt relevante standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i rigsrevisorloven § 3 samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af museet i overensstemmelse med International Eth-
ics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og 
de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsregnskabet indeholder budgettal for regnskabsåret for så vidt angår resultatopgørelsen og noterne hertil. 
Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-
ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores 
revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om 
ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om 
ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturminis-
teriet og årsregnskabsloven. 
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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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere museets evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere museet, ind-
stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 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 skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revi-
sionsbevis, 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 revisionshan-
dlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiv-
iteten af museets interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskab-
smæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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København, den 22. juni 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Flemming Eghoff  Mads Blichfeldt Henriksen
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor

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

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placer-
ing af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen 
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-
valtningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med relevante standarder for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dis-
positioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser 
i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøt-
ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 
årsregnskabet. 

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

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regn-
skabsklasse 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 lineært over perioden for 
medlemskabet. 

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 
kostprisen for aktiver, men indregnes i resultatopgø-
relsen på tidspunktet for deres afholdelse.  

Skat
ARKEN er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget 
for at betale skat, jf. Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 5.
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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 for-ventet 
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 hjælpemate-
rialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta-
gelsesomkostninger. 

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

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi, med fradrag af 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 lånoptagelse 
til amortiseret kostpris, svarende til det modtagne 
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsom-
kostninger. 

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 
og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedr. finansieringsaktiviteter omfatter 
ændringer i størrelse eller sammensætning af ARKENs 
indskudskapital, langfristet lånekapital og omkostnin-
ger forbundet hermed samt renter.
Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER
Regnskab Budget Regnskab 
2021 i kr. 2021 i t.kr. 2020 i t.kr.

Entré- og salgsindtægter mv. 1 15.449.346         30.499                22.178                
Stats- og kommunalt tilskud 2 32.187.053         31.968                31.969                
Øvrige tilskud 3 3.681.505           3.582                  7.933                  

Indtægter 51.317.904         66.049                62.079                

Nedskrivning af årets kunsterhvervelser 5 (301.480)            (750)                   (4.848)               
Udstillings- og arrangementsomkostninger 4 (29.107.965)       (33.884)              (30.704)             

Bruttoresultat 21.908.459         31.415                26.528                

Administrationsomkostninger 4,5,6 (30.825.772)       (28.411)              (28.886)             
Salgsomkostninger (2.154.223)         (2.413)                (1.591)               

Resultat af ordinær drift (11.071.536)       591                     (3.949)               

Andre driftsindtægter 7 7.025.343           300                     5.224                  

Resultat før finansielle poster (4.046.193)         891                     1.275                  

Indfrielse af renteswap -                      -                      (10.774)             
Finansielle omkostninger (593.696)            (815)                   (942)                  

ÅRETS RESULTAT (4.639.889)         76                       (10.441)             

Årets resultat disponeres således:

Overført resultat 316.020              76                       (10.441)             
Reserve for driftskapital (3.000.000)         -                      -                      
Henlæggelse ejendommens vedligeholdelse (1.000.000)         -                      -                      
Henlæggelse til Kunstens Ø (955.909)            -                      3.144                  

(4.639.889)         76                       (7.297)               

Note

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER Note Regnskab Regnskab 

2021 i kr. 2020 i t.kr.

Grunde og bygninger 20.862.653         21.427                
Inventar og driftsmidler 4.689.749           5.525                  

Materielle anlægsaktiver i alt 8 25.552.402         26.951                

ANLÆGSAKTIVER I ALT 25.552.402         26.951                

Varebeholdninger 1.392.174           1.327                  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.006.817           278                     
Andre tilgodehavender 973.831              4.774                  
Periodeafgrænsningsposter 9 1.720.143           1.433                  

Tilgodehavender i alt 3.700.791           6.485                  

Likvide beholdninger 9.865.666           12.961                

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 14.958.630         20.772                

AKTIVER I ALT 40.511.032         47.724                

 

BALANCE 31. december
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BALANCE 31. DECEMBER
BALANCE 31. december

PASSIVER Note Regnskab Regnskab 
2021 i kr. 2020 i t.kr.

EGENKAPITAL
Indskudskapital 300.000              300                     
Reserve for driftskapital -                      3.000                  
Overført over-/underskud (6.051.617)         (6.368)               
Henlagt til udsmykning af Kunstens Ø -                      956                     
Henlagt til reserve for ejendomsvedligeholdelse -                      1.000                  

EGENKAPITAL I ALT (5.751.617)         (1.112)               

Hensatte forpligtelser 10 2.731.680           2.225                  

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 2.731.680           2.225                  

Prioritetsgæld 11 32.382.243         33.492                

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 32.382.243         33.492                

Kortfristet del af langfristet gæld 11 1.104.714           1.194                  
Omkostningskreditorer 4.129.662           2.627                  
Anden gæld 12 3.906.182           7.978                  
Periodeafgrænsningsposter 13 2.008.167           1.320                  

KORTFRISTET GÆLD I ALT 11.148.725         13.118                

GÆLD I ALT 43.530.968         46.610                

PASSIVER I ALT 40.511.032         47.724                

Difference Årets resultat - Fordeling

Bilag 1: Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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EGENKAPITALOPGØRELSE 

Egenkapital
Egenkapital 1. januar 300.000         3.000.000        (6.367.637)            955.909          1.000.000        (1.111.727)      
Årets resultat -                 (3.000.000)      316.020                 (955.909)        (1.000.000)      (4.639.889)      

EGENKAPITAL 31. DECEMBER 300.000         -                   (6.051.617)            -                  -                   (5.751.617)      

I alt kr.

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.
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Regnskab Regnskab 
2021 i kr. 2020 i t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet 15.449.346              22.178         
Offentlige og private tilskud 35.568.558              36.275         
Udgifter ved museumsaktivitet (29.107.965)           (30.704)       
Administrations- og salgsudgifter m.v. (24.189.651)           (23.449)       

Driftsresultatets likviditetsvirkning (2.279.712)             4.300           

Ændringer i varebeholdninger (65.448)                  (182)            
Ændringer i tilgodehavender 3.071.394                660              
Ændringer i hensættelser 506.507                   119              
Ændringer i kreditorer og anden gæld (2.568.699)             2.450           
Ændringer i periodeafgrænsningsposter 401.162                   (436)            

Driftskapitalens likviditetsvirkning 1.344.917                2.610           

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning (934.796)                6.910           

Køb af kunstværker (301.480)                (4.848)         
Øremærkede tilskud til kunstkøb 300.000                   3.627           
Investering i ejendom -                          (59)              
Køb af inventar og driftsmidler (465.020)                (560)            
Salg af driftsmateriel 99.012                     -               

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning (367.487)                (1.840)         

Optagelse af gæld hos realkreditinstitut -                          34.686         
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitut (1.240.835)             (18.524)       
Indfrielse af renteswap -                          (10.774)       
Renteindbetalinger -                          4                  
Renteudbetalinger (551.861)                (947)            

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning (1.792.697)             4.446           

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING (3.094.979)             9.516           

Likvide beholdninger primo 12.960.645              3.445           

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO 9.865.666                12.961         

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar - 31. december

40
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NOTER

Regnskab Budget Regnskab 
2021 i kr. 2021 i t.kr. 2020 i t.kr.

1. Entré- og salgsindtægter mv.
Entré- og arrangementsindtægter 6.567.165              14.330                   10.368                  
KLUB ARKEN medlemskontingenter 1.715.043              3.218                     1.575                    
Omsætning Café 4.003.338              7.991                     5.580                    
Omsætning Shop 3.163.799              4.960                     4.655                    

15.449.346            30.499                   22.178                  

2. Stats- og kommunalt tilskud
Statstilskud 31.687.053            31.468                   31.469                  
Tilskud Ishøj Kommune 500.000                 500                        500                       

32.187.053            31.968                   31.969                  

3. Øvrige tilskud
Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc. 3.531.505              3.482                     7.933                    
Sponsorer og tilskud til andet 150.000                 100                        -                        

3.681.505              3.582                     7.933                    

4. Personaleudgifter
Lønninger 31.876.772            33.109                   31.927                  
Sociale udgifter, pension 4.170.975              4.298                     4.127                    
Øvrige 664.815                 956                        750                       

36.712.562            38.363                   36.804                  

De samlede personaleudgifter indgår i:
Udstillings- og arrangementsomkostninger, med 19.305.678            20.921                   20.019                  
Administrationsomkostninger, med 17.406.884            17.442                   16.785                  

36.712.562            38.363                   36.804                  

Der var i gennemsnit ansat 68 medarbejdere i 2021 mod budget 2021 på 75 og realiseret 73 i 2020.

NOTER
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NOTER

Regnskab Budget Regnskab 
2021 i kr. 2021 i t.kr. 2020 i t.kr.

5. Afskrivninger og nedskrivninger
Afskrivninger bygninger 564.053                 570                        564                       
Afskrivninger inventar og driftsmidler 1.200.949              1.314                     1.241                    
Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør 301.480                 750                        4.848                    

2.066.481              2.634                     6.652                    

De samlede afskrivninger indgår i:
Administrationsomkostninger, med 1.765.001              1.884                     1.804                    
Nedskrivning af årets kunsterhvervelser, med 301.480                 750                        4.848                    

2.066.481              2.634                     6.652                    

6. Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med kr. 6.671.985 mod
budget 2021 på i alt kr. 5.308.000 og t.kr. 5.742 i 2020.

7. Andre driftsindtægter
Momskompensation 305.477                 300                        298                       
Entrékompensation, sommerpakke -                        -                         1.212                    
Kompensation for faste omkostninger og løn 6.719.866              -                         3.714                    

7.025.343              300                        5.224                    

NOTER
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NOTER

Grunde og Inventar og Kunstværker
Beløb i kr. bygninger driftsmidler

8. Anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2021 28.132.914            25.169.320            54.528.552           
Tilgang -                        465.020                 301.480                
Afgang -                        (99.012)                 -                        

Kostpris 31.12.2021 28.132.914            25.535.328            54.830.032           

Af- og nedskrivninger 01.01.2021 (6.706.209)           (19.644.631)          (54.528.552)         
Årets afskrivninger (564.053)              (1.200.949)            (301.480)              

Af- og nedskrivninger 01.01.2021 (7.270.261)           (20.845.579)          (54.830.032)         

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 20.862.653            4.689.749              0                           

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020 21.426.705            5.524.690              0                           

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

Regnskab Regnskab 
2021 i kr. 2020 i t.kr.

9. Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Forudbetalinger vedr. fremtidige udstillingsomkostninger 819.142                 346                       
Forudbetalinger vedr. fremtidige driftsomkostninger 901.001                 1.086                    

Saldo 31.12.2021 1.720.143              1.433                    

NOTER
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NOTER

Regnskab Regnskab 
2021 i kr. 2020 i t.kr.

10. Hensatte forpligtelser 
Saldo pr. 01.01.2021 2.225.173              2.107                    
Tilgang 3.785.479              3.720                    
Afgang (3.278.972)           (3.601)                  

Saldo 31.12.2021 2.731.680              2.225                    

Specifikation af hensatte forpligtelser:
Hensættelse til nedtagning af udstillinger 1.256.500              2.008                    
Hensættelse til fratrådte medarbejdere 1.475.180              -                        
Hensættelse til færdiggørelse af igangsatte driftsopgaver -                        218                       

Saldo 31.12.2021 2.731.680              2.225                    

11. Gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet del af prioritetsgæld (under 1 år) 1.104.714              1.194                    
Langfristet del af prioritetsgæld (over 1 år) 32.382.243            33.492                  

Saldo 31.12.2021 33.486.957            34.686                  

Efter mere end 5 år forfalder 27.933.530            29.053                  

12. Anden gæld
Skyldig løn, ATP, moms, sociale bidrag m.m. 1.523.601              3.414                    
Feriepengeforpligtelser 2.382.581              4.564                    

Saldo 31.12.2021 3.906.182              7.978                    

13. Periodeafgrænsningsposter, gæld
Modtagne tilskud til kommende års udstillinger etc. 745.359                 285                       
Modtagne andre indtægter vedr. kommende år 1.262.809              1.035                    

Saldo 31.12.2021 2.008.167              1.320                    

14. Eventualforpligtelser
Museet har pr. 31. december 2021 indgået almindelige driftsmæssige leasing-
forpligtelser på i alt ca. t.kr. 541 frem til 2022 (2020: 890 t.kr.)

NOTER
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BILAG 1

Resultat Indtægt Udgift
2021 i t.kr. 2021 i t.kr. 2021 i t.kr.

Samlingen (995)                     354                        (1.349)                  
Udstillinger (9.484)                  9.219                     (18.704)                
Undervisning (2.729)                  1.361                     (4.090)                  
Kulturelle arrangementer (129)                     255                        (384)                     

Museumsfagligt og kulturelt (13.338)                11.190                   (24.528)                

Kommercielle arrangementer 404                        470                        (66)                       
Butik 208                        3.294                     (3.086)                  
Restaurant (1.624)                  4.201                     (5.825)                  
Erhvervssamarbejde 228                        268                        (40)                       

Kommercielt i alt (784)                     8.232                     (9.016)                  

Ej allokerbare 23.482                   24.723                   (1.241)                  
Administration (2.595)                  7.058                     (9.653)                  
IT administration (2.638)                  -                         (2.638)                  
Bygninger, renter og ejendomsvedligehold (8.766)                  -                         (8.766)                  

Fælles i alt 9.483                     31.781                   (22.299)                

ÅRETS RESULTAT (4.640)                  51.203                   (55.843)                

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)                     

AKTIVITETSOPDELT RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december

Bilag 1.
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ENGLISH SUMMARY

Director’s report 
2021 was obviously a year affected by the COVID 
pandemic and all the challenges this entailed, but 
also a year with a full and strong exhibition pro-
gramme. The museum entered the year in a state of 
temporary lockdown that lasted until 22 April 2021. 
Three exhibitions, Animals in Art, Paola Pivi – We are 
the Alaskan Tourists and From a Grain of Dust to the 
Cosmos ended their runs during the lockdown pe-
riod, whereas Baron Rosenkrantz – The Wonder of 
Colour had time for an impressive and well-attended 
final dash until it closed on 30 May. The reopening 
on 22 April also marked the first day of public ac-
cess to the large-scale exhibition Gold and Magic, 
arranged in collaboration with the National Museum 
of Denmark. Later in the year, the museum pre-
sented the seventh in a series of outdoor summer 
exhibitions, Life Trails, followed by the large, popular 
autumn exhibition Flowers in Art. The latter got a 
slightly shorter exhibition run than planned because 
the museum had to once again close temporar-
ily from 18 December 2021 until 18 January 2022. 
Overall, the museum succeeded in implementing its 
ambitious exhibition programme as planned despite 
the COVID-19 situation. Animals in Art travelled on to 
Kunsthal Rotterdam, the Netherlands, where it was 
shown from 5 February to 24 October 2021.

The spring lockdown prevented the celebration 
of ARKEN’s 25th anniversary on 15 March as origi-
nally planned. However, the anniversary was duly 
commemorated with special display in the Art 
Axis, showing some of the very best works from 
the ARKEN collection: At the End of the Rainbow – 
ARKEN 25 Years. The display was on throughout the 
year. The anniversary year also saw the publication 
of the book ARKEN. De første 25 år, published in 
November 2021 by Gads Forlag with contributions 
from cultural journalist and author Heidi Laura and 
the museum’s staff. Large and beautiful, the book 
offered insight into the history of the museum and 
its local setting and covered all important aspects of 
the museum’s work over the years.

The exhibition Gold and Magic involved innovative, 
research-based collaboration with the National 
Museum of Denmark, which made fifty-six artefacts 
from its collections available to ARKEN – precious 
national treasures and objects of great cultural-his-
torical significance. These thousand-year-old objects 
entered into conversations with contemporary art: 
in recent years, many artists have used gold to ex-
plore concepts such as wealth and colonial history, 
identity and power and to raise questions about how 
we view gold as the path to happiness or associate 
it with magical and religious aspects of life. Artists 
such as Damien Hirst, Sylvie Fleury, Lorna Simpson, 
Grayson Perry, Bill Viola and Ugo Rondinone were 
featured in the exhibition, which presented a total 
of forty-two contemporary works of art. A range of 
lectures and events were held in connection with 
the exhibition, and in the spring the shopping cen-
tre Rødovre Centrum showed a pop-up exhibition 
based on Gold and Magic, created in close collabo-
ration with ARKEN.

There was plenty to engage the senses and the mind 
in ARKEN’s outdoor summer exhibition Life Trails, 
where the artists Ann Lislegaard, Rolf Nowotny and 
Amalie Jakobsen presented works that, each in differ-
ent ways, addressed the traces and imprints which 
humans and other species leave behind in each oth-
er’s life worlds. The exhibition was the seventh in the 
series of Art in Sunshine exhibitions. The works took 
their starting point in the interplay between people, 
the environment and technology, expressed through 
an array of aspects that included grief, loss, fertility 
and poetry. Foretelling doom and death, they also 
offered cracks letting in the light of potential new be-
ginnings and notions of the evolution of life at a time 
when the human condition is subject to great change 
and our future looks uncertain.

What does it mean to be a human being in a global-
ised world? How can art reflect the ways in which 
our existence rests on thousands of years of history, 
cutting across cultures? How is the past connected 
to our present-day virtual vortices of digital images 
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and information? How does personal experience and 
memory find their way into an image? Such ques-
tions were raised by the special exhibition Farshad 
Farzankia – If I Stand by Iranian-born artist Farshad 
Farzankia, his first solo show at an art museum. The 
exhibition attracted many visitors and a strong pres-
ence on social media. The exhibition catalogue sold 
out during the autumn and had to be reprinted.

Throughout the autumn and winter, ARKEN was 
in full bloom thanks to the large-scale exhibition 
Flowers in Art. A total of fifty-two artists from all over 
the world filled the museum’s exhibition rooms with 
works addressing the vitality, fragility and beauty of 
flowers. Through selected forays into history, the ex-
hibition illuminated the many relationships between 
flower and humankind found in the nineteenth cen-
tury’s sensibilities and outlook on nature and in con-
temporary art’s attention to the changes taking place 
in a time of biodiversity crises. The exhibition forged 
connections across past and present depictions of 
flowers through a multitude of different media – from 
painting and watercolours to large immersive in-
stallations. Meetings between artists such as Odilon 
Redon, Edvard Munch and Hilma af Klint as well as 
Melanie Bonajo, Jeff Koons and Miguel Chevalier 
gave rise to new exchanges between the historical 
roots of flowers as artistic subject matter and the 
climate-critical agendas of contemporary art.

A very distinctive, innovative exhibition format was 
realised with Danish-Turkish artist Deniz Eroglu’s 
Souvenirs – which featured a souvenir shop as a 
work of art located in the middle of the shopping 
mall Ishøj By Center, in premises operated by ARKEN 
Lab. Here shoppers could drop in while browsing the 
mall and buy special Ishøj souvenirs produced es-
pecially for the shop by the artist, view video works 
and sculptures by Eroglu or enjoy a documentary 
film and a cup of Turkish tea in the shop’s back room. 
Visitors could also engage in conversations with 
the shop staff, who were on hand to present the art. 
Souvenirs opened in the autumn of 2021 and will re-
main open until the autumn of 2022. The exhibition 
was produced with support from The Danish Arts 
Foundation and in close collaboration between the 

artist, ARKEN Education and the Art Department.

The month of August saw the inauguration of 
ARKENWALK – a development project realised in col-
laboration with Ishøj Municipality and Realdania and 
created by the artist Jeppe Hein, Creator Projects 
and Kristine Jensen’s studio. Engaging directly with 
its urban and landscape setting, the project set up 
thirty-two bright red, dancing streetlights along the 
2.2 km route between Ishøj Station and ARKEN. Each 
lamp has its own distinctive character, its own spe-
cial narrative. ARKENWALK has turned the stroll from 
the station to the museum into a new, playful and 
inspiring art experience for the museum’s guests.

Education at ARKEN
In 2021, the ARKEN Education department contin-
ued to work closely with schools, institutions, citizen 
groups and municipal authorities. Unsurprisingly, for 
yet another year characterised by lockdowns, several 
of the museum’s planned activities for children were 
cancelled. Responding to changing circumstances, 
ARKEN Education continued to develop and offer 
online content, such as the short film Guldpålæg og 
magi, which aimed to inspire creativity and play, as 
well as analogue, mobile formats created especially 
for lonely elderly people.

In 2021, work continued on the Laboratory for Creative 
Learning, which in 2020 transitioned from being a 
project supported by The A.P. Møller Foundation to 
become an integrated part of ARKEN Education. 

Other activities
In 2021, two works – a video piece and an installa-
tion by Danish artists Stine Deja and Marie Munk 
– were acquired with generous support from the 
15. Juni Fonden. A large paper work by Danish artist 
Eva Steen Christen was acquired with generous 
funding from Beckett-Fonden. Due to the adverse 
effect on ARKEN’s finances caused by the tempo-
rary lockdown period, no further works were ac-
quired in 2021.

Expectations for 2022
In 2022, ARKEN will offer the public a varied and 
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exciting exhibition programme with particular focus 
on women artists. Women and Change offers a large-
scale, highly topical unfolding of 150 years of gen-
der history and art history, taking art’s depictions of 
women as its main focal point, and this will be amply 
supplemented by ambitious presentations featuring 
Danish artist Else Alfelt and British-born surrealist 
Leonora Carrington – both great but overlooked 
artists that are now being pulled into the limelight 
and illuminated from a contemporary angle. Alfelt 
has not been the subject of a large, retrospective 
exhibition for twenty years, and Carrington has 
never before been treated to a major presentation 
in Scandinavia. In addition, this year’s exhibition pro-
gramme includes the outdoor summer exhibition 
From the Earth, the eighth instalment in the muse-
um’s series of Art in Sunshine exhibitions. And finally, 
the autumn will see the opening of a historical re-
construction of the activist artist group Haus-Rucker-
Co’s participation-based installation Giant Billiard, 
a huge inflatable billiard ‘table’ that invites guests 
to play. Throughout the year, the innovative work 
Souvenirs by Deniz Eroglu will offer an unexpected, 
alternative art experience in the Ishøj By Center 
shopping centre.

Given the strong exhibition programme presented 
at ARKEN in 2022, and in light of the expectations 
that the COVID-19 situation will improve from the 
spring onwards, we confidently expect to see the 
museum’s guests return in large numbers to be en-
riched and inspired.

The 2022 exhibition programme opens with the 
comprehensive and ambitious exhibition Women 
and Change. Presenting works by sixty-four artists, 
it offers broad, historical insight into 150 years of 
Western art history, showing changing positions 
and counter-positions in depictions of women and 
gender. The period covered here runs parallel to the 
history of women’s liberation in Denmark since the 
1870s, a movement which to this day continues to 
leave its mark on art. Right from its earliest begin-
nings, the women’s movement raised hopes for new 
times ahead in terms of women’s rights and roles. At 
the same time, the female body has been one of the 

most popular subjects in art history. The exhibition 
shows how artists, especially women artists, have 
revolted against traditional depictions of women and 
the female body – and how they have helped nu-
ance and expand our view of gender, gender identity 
and representation.

Else Kirsten Tove Alfelt (1910–1974) was a central and 
pioneering figure when Danish art had to redefine 
itself in the time around World War II. Although she 
was self-taught, she was everywhere in the artistic 
avant-garde. Alfelt broke through on the international 
art scene, too, exhibiting in the United States and 
France. Together with Carl-Henning Pedersen, with 
whom she formed a couple from 1933, she was part 
of the circle around the journal Helhesten (1941–44) 
and of the international Cobra movement (1948–51). 
She was among the women artists who played a 
crucial role in her own day but was later written out 
of art history. With her original and consistent style, 
she is an important artist both in Denmark and inter-
nationally, and one whose focus on presence and 
healing has something special to offer present-day 
audiences. ARKEN’s exhibition will highlight precisely 
this aspect: how Else Alfelt’s art raised existential 
questions that remain highly relevant today.

For the eighth time, ARKEN will invite visitors to enjoy 
art experiences in the landscape around the mu-
seum as part of the Art in Sunshine series. The title 
of this year’s instalment is From the Earth, and the 
exhibition presents works by the young artists Silas 
Inoue (b. 1981) and Nina Nowak (b. 1984). Each artist 
uses their own highly distinctive sculptural idiom to 
unpack important narratives about humanity’s com-
plex relationship to nature and its resources. Bauxite, 
zinc and lithium: most people have never thought 
much about these minerals and metals, but without 
them there would be no smartphones or computers. 
At the same time, large-scale extraction of resources 
affects both nature and humans. With works installed 
on The Art Island, which can be accessed by mu-
seum visitors and local passers-by alike, Silas Inoue 
and Nina Nowak raise topical questions about what 
resources are, where they come from, and how their 
extraction affects the landscape and our bodies.
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In September, ARKEN will welcome visitors to the 
first-ever major retrospective exhibition in Denmark 
of a key figure of the Surrealist movement, Leonora 
Carrington (1917–2011). Mystical witchcraft and sheer 
zest for life radiate out of the magical, surreal imag-
ery created by this British-born artist. Carrington is 
an overlooked figure in Western art history, although 
her unique brand of Surrealism exerted great influ-
ence on the avant-garde movement and made her 
an active part of the inner circles of the Surrealist 
movement – first in 1930s Paris and later in the 1950s 
in Mexico City.  Internationally, interest in the art-
ist is growing apace these years. The exhibition at 
ARKEN will unfold Leonora Carrington’s life and oeu-
vre through major works from her time in England, 
where she grew up, important works from private 
Mexican collections that have never been exhibited 
before, as well as tapestries, photographs and letters. 
LEONORA CARRINGTON is organised in collabo-
ration with Fundación Mapfre, Madrid, where it will 
subsequently be shown.

In the autumn of 2022, the rebellious collective 
Haus-Rucker-Co will take over one of ARKEN’s largest 
exhibition rooms with their playful and communi-
ty-building installation Giant Billiard. The installation 
is a remake of the historic work from 1973, which 
featured three giant, white billiard balls ready to be 
pushed around on a 225 sqm mattress that formed 
the scene of an experimental game of billiards at 
The Museum of the 20th Century in Vienna. Visitors 
who take part in the work become game pieces that 
co-operate with or play against each other, depend-
ing on how the game develops. All share one com-
mon trait: they are all part of a larger game. The work 
remains highly relevant today, where many feel a 
pressing need for ways of unshackling one-self from 
cultural frameworks and rules. ARKEN looks forward 
to re-inflating Giant Billiard and seeing playful people 
of all ages frolicking and enjoying the vast opportuni-
ties for social interaction offered by the work. 

2022 will also see the research project Rewilding the 
Museum take off in earnest. In June, a conference 
will be held collaboration with the Royal Danish 

Academy of Fine Arts, where scholars within the 
field – from Denmark and abroad – will present their 
work on the subject.

In 2022, the ARKEN Education department will focus 
on local partnerships, partly in its services aimed at 
schools, but also in the partnerships established under 
the auspices of ARKEN Lab. Overall, the year’s efforts 
will devote attention to core tasks and collaborations 
with the many local actors in the Vestegnen region, 
seeking to re-establish the foundations that have been 
shaken during the pandemic. In addition, the efforts to 
reach and activate new target groups continues.

Furthermore, 2022 will bring a focus on meeting 
the growing demand for ARKEN ART & TECH Lab’s 
work with digital culture and contemporary art as 
means of digital education. These efforts will partly 
take place under the auspices of SÆT – School of 
Aesthetics & Technology and other existing as well 
as new partnerships and projects. 
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FOTOCREDIT

Forside
Petrit Halilaj & Alvaro Urbano, 7th of April 2020 (Quince), 2020. Blomsten i kunsten. Foto: ARKEN
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