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Jeppe Hein, Water Pavilion (2011). Foto: Simon Andersen

Forord
2011 blev et godt år for
KUNSTEN. En lang række nye
initiativer blev sat i gang, ligesom
udstillingsprogrammet gav plads
til alsidighed og tog nøgleordene
Oplevelse, Åbenhed og Kvalitet
alvorligt. Vi fik implementeret en
række gode tiltag på driften, der
har stor betydning for museets
fremtidige virke. 56.824 (48.300
i 2010) besøgte udstillingerne på
KUNSTEN, mens 3.823 (17.724 i
2010) besøgte museets udstillinger på
Utzon Center.
På udstillingsfronten var
programmet i høj grad rettet mod
forskellige målgrupper. Året
blev indledt med udstillingen
Vokseværk – Samtidskunst for børn,
hvor ni danske kunstnere skabte
nye værker, der var målrettet børn.
Udstillingerne Wax – Sensation in
Contemporary Art og Thilo Frank: The
Phoenix is closer than it appears viste
international samtidskunst, når det
er mest nyskabende. Udstillingen
Grimt (eller smukt)? tog fat i den
historiske kunst og det grimme som
drivkraft for kunstnerisk nyskabelse.
Og den retrospektive udstilling med
Lars Nørgård samt udstillingen
med Pernille Kløvedal Helweg
viste dansk kunst, når den er mest
inderlig. En mindre udstilling med
den prisbelønnede kunstner Rikke
Bakman og udstillingen Dialog med
otte nordjyske kunstnere på Utzon
Center fik udfoldet den nordjyske
vinkel i museets virke.
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Samlingerne blev forøget med
væsentlige nyerhvervelser. Den
2. juli kunne vi åbne den danske
stjernekunstner Jeppe Heins
springvand Water Pavilion i museets
skulpturpark. Ved hjælp af en
generøs donation fra Det Obelske
Familiefond, Ny Carlsbergfondet
og OAK Foundation Denmark
kunne vi afsløre denne nyskabelse,
yderligere støttet af Grundfos og
Aalborg Kommunes Kunstfond. Det
interaktive springvand medførte
sommeren igennem stor aktivitet i
museets park.
Jeppe Heins springvand, der
indbyder til inddragelse og aktivitet,
er blevet et væsentligt vartegn for
et museum, hvor oplevelsen står
i centrum. Oplevelse, Åbenhed og
Kvalitet er væsentlige pejlemærker
for os i udviklingen af vores tilbud
til publikum. I 2011 søsatte vi en
lang række nye tiltag ud fra denne
vision: vi etablerede ArtLab – et
procesorienteret værksted for børn
og unge. ArtLabs sigte er at styrke
børn og unges kreative møde med
kunsten. Vi søsatte KUNSTEN Baby
og International Tuesday, hvor
både forældre på barsel og byens
internationale studerende kan møde
kunst på nye måder. Vi begyndte
udviklingen af iGuide: en digital
formidlingsapplikation til regionens
museer. Og vi intensiverede vores
samarbejde med byens øvrige
kulturinstitutioner med koncerter,
teater, karneval m.v. på KUNSTEN.

2011 blev også året, hvor vi kunne
flytte over halvdelen af vores
samling af maleri, skulptur og
blandformer og hele papirsamlingen
til et nyopført magasin i Vestbjerg,
hvor klima og sikkerhed er i
højsædet. Magasinet huser også
Nordjyllands Historiske Museums
og Aalborg Stadsarkivs samlinger, og
der er opnået en stor synergieffekt
gennem dette samarbejde. Vi
fik også taget de indledende
skridt til et større restaureringsog moderniseringsprojekt, så
KUNSTEN kan geares til fremtiden.
I samarbejde med Arkitektfirmaet
C.F. Møller fik vi udarbejdet den
første masterplan til dette projekt,
som vi arbejder intenst og målrettet
på at kunne realisere. KUNSTEN
rækker ind i fremtiden med de
værdier, det smukke hus bringer
med sig.
KUNSTEN vil gerne takke de
mange, som på forskellig vis har ydet
museet hjælp og støtte. Allerførst en
stor tak til vores hovedtilskudsydere
og til de fonde og firmaer, der
har støttet museet i 2011. Uden
jeres hjælp havde vi ikke kunnet
realisere vores mange visioner.
Tak til museer, privatsamlere,
kunstnere og gallerier. Tak til vores
mange samarbejdspartnere både i
Nordjylland og Danmark. Og tak
til KUNSTENs personale for en
stor arbejdsindsats i året, der gik.
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Vision

KUNSTEN vil være et af landets førende kunstmuseer
indenfor moderne kunst.
KUNSTEN vil give publikum oplevelser, og vil være det
inspirerende og berigende sted, hvor publikum og billedkunst
mødes i arkitektonisk unikke rammer.
KUNSTEN vil være bindeleddet mellem billedkunsten og
samfundet, og vil indenfor billedkunsten være det fyrtårn,
der fremhæver den nordjyske landsdel såvel nationalt som
internationalt.

Mission
Indsamling
Registrering
Bevaring
Forskning
Formidling

KUNSTEN skal ifølge ”Museumslov nr. 473 af 7. juni 2001”
sikre Danmarks kulturarv og befolkningens adgang til den.
Som §16-museum er KUNSTEN en virksomhed af landsdækkende betydning og indgår i museumsfaglige relationer med
ind- og udlandet.
KUNSTEN styrker og aktualiserer den eksisterende
samling med særligt fokus på den eksperimenterende kunst.
Gennem registrering af KUNSTENs samling
via de nationale standarder sikres åben adgang for alle.
KUNSTEN vil sikre at kunsten
opbevares under optimale betingelser.
Alle interesserede har adgang til forskning
og publikationer indenfor museets felt.
Alle publikumsgrupper får en helhedsoplevelse og herlighedsoplevelse med forankring i kunsten og husets arkitektur.
KUNSTEN vil være et af de bedste arbejdssteder
indenfor museumsverdenen.

Bestyrelse

Formand Anders Hjulmand Udpeget til bestyrelsen af
Erhverv Norddanmark
Næstformand Hans Henrik Henriksen (A) Udpeget af Aalborg Byråd

Selvejende institution
Statsanerkendt museum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg
99824100
kunsten@aalborg.dk
kunsten.dk
Oprettet som Aalborg Kunstmuseum i 1877. Navn ændret til Nordjyllands Kunstmuseum i 1967.
Ny bygning tegnet af Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruël indviet i 1972.
Museet skiftede navn til KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg i 2009.
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Jane Kempf Bertelsen (A) Udpeget af Aalborg Byråd
Aksel Klemmesen Nielsen (C) Udpeget af Aalborg Byråd
Gurli Fuglsang Joensen (Q) Udpeget af Aalborg Byråd
Erland Knudssøn Madsen Udpeget af Akademiraadet,
Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunster
Claus Bonderup Udpeget af Aalborg Universitet
Lone Olesen Medarbejderrepræsentant
Karsten Nørgaard Simonsen Udpeget af foreningen KUNSTENs Venner
Thorkild Højbjerg Udpeget af foreningen KUNSTENs Venner
Jens Ole Christensen Formand for Erhvervsklub KUNSTEN
Christen Obel Udpeget af Erhvervsklub KUNSTEN
KU N S TEN
Års b e re t n i n g 2 0 11
S ID E 6

Bidragsydere
I 2011 har KUNSTEN modtaget væsentlige og fuldstændigt afgørende bidrag fra en række private fonde,
uden hvis støtte de mange aktiviteter slet ikke havde været mulige. Der har været væsentlige bidrag til udstillinger, ligesom erhvervelserne har været meget afhængige
af de private fondes udsyn. Særligt donationen af Jeppe
Heins store springvand til museets skulpturpark, Water
Pavilion, krævede substantiel støtte fra Det Obelske
Familiefond, Ny Carlsbergfondet og OAK Foundation
Denmark for overhovedet at kunne realiseres. Vi er hver
og én inderligt taknemmelige.
I 2011 modtog KUNSTEN støtte fra:
Det Obelske Familiefond
Ny Carlsbergfondet
OAK Foundation
Spar Nord Fonden
Knud Højgaards Fond
Bikubenfonden
Oticon Fonden
Beckett-Fonden
Danske Bank
Harald Jensens Legat
Aalborg Kommunes Kunstfond
Regionsrådets Kulturpulje
Kulturarvsstyrelsen Erhvervelsessum
Kulturarvsstyrelsen Formidlingspulje 2
Statens Kunstråd
Erhvervsklub KUNSTEN
Erhvervsklubben yder et væsentligt økonomisk bidrag
til museets aktiviteter og er et mødested mellem kunsten
og erhvervslivet i region Nordjylland. Netværksarrangementerne har i 2011 bl.a. omfattet markante kunstnere
som Michael Kvium og Lars Nørgård, invitation til
kunstauktion og en aften med Peter Ingemann, arrangeret i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet Thorkild
Kristensen, der er medlem af museets erhvervsklub.
Medlemmer
Sponsor
Danske Bank
Det Obelske Familiefond
KMD A/S
Spar Nord Bank
Spar Nord Fonden
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KUNSTENs VENNER
Mediesponsor
Nordjyske Medier
Aalto +
Gabriel A/S
HjulmandKaptain
Mekoprint A/S
Tech College Aalborg
Aalto
Advokatfirmaet Henrik Christensen & Partnere
Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S
Beierholm
BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Budolfi Høreklinik
Cembrit A/S
Comentor
COWI A/S
DESMI A/S
Ejendomsmæglernes Fond
Erhverv Norddanmark
Grundfos
Hans Jensen Lubricators A/S
KPF Arkitekter A/S
KPMG
Learn2lead
Lindgaard A/S
Nordjysk Elhandel A/S
Nykredit Realkredit A/S
Nørresundby Bank
Palle Mørch ApS
Prinfo Aalborg
Radisson BLU Limfjord Hotel
Randers Tegl
Revas ApS
Sigurd Müller Vinhandel A/S
Veterbro Serigrafi
Thinggaard Express Aps
Thorkild Kristensen, Statsaut. Ejendomsmæglerfirma
Aalborg Handelsskole
Aalborg Havn
Aalborg Lufthavn
Aalborg ZOO

Foreningen KUNSTENs VENNER
har vokset sig stor siden stiftelsen i
1992 og tæller i dag over 1200 medlemmer. Foreningens formål er at
styrke forbindelsen mellem museet
og omverdenen. Det sker gennem
donationer og arrangementer som
kunstture, møder med kunstnere
og introduktioner til udstillingerne i samarbejde med museets
faglige stab.
KUNSTENs VENNER har i 2011
afholdt en række velbesøgte medlemsarrangementer, bl.a. fyraftens-

møder med kunstneren Jette Gejl
Kristensen i og julearrangement
med Pernille Kløvedal Helweg i
udstillingen, mens udstillinger som
Lars Nørgårds og Jeppe Heins blev
introduceret af museets faglige
medarbejdere.
Foreningen har afholdt to kunstture, dels til ARoS, Knebel kirke
og Glasmuseet i Ebeltoft, og dels
en udlandsrejse til Worpswede og
Bremen.

Hvaltegn & dyrespor. Foto: Niels Fabæk

Klub FLUXUS
KUNSTENs tilbud til unge
under 29 år hedder Klub
FLUXUS. For en beskeden pris
har medlemmerne mulighed for
at tage en ven med gratis, og de
inviteres til ferniseringer. Desuden
laver KUNSTEN arrangementer
i regi af Klub FLUXUS for unge.
Blandt andet International Tuesday
for udenlandske studerende og
arrangementet Chill i Parken.

International Tuesday (t.v.). Foto: Mathies Brinkmann Jespersen
Chill i Parken (t.h.). Foto: Simon Andersen
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Christian Lemmerz, Fettbaby, 1985.
Tilhører Horsens Kunstmuseum

Udstillinger
2011 har været et rigt og varieret udstillingsår. Et særligt fokus på målgrupper har kendetegnet året, der har
budt på så forskellige udstillinger som interaktive værker målrettet børn og retrospektiv udstilling med maleren
Lars Nørgård. I foråret var linsen rettet mod børn. Dér viste vi både udstillingen Vokseværk med samtidskunst for
børn og lancerede en lang række initiativer, der var særligt rettet mod børn. Med udstillingen Grimt (eller smukt)?
rettede vi blikket mod skoler og gymnasier, der flittigt besøgte udstillingen for at diskutere, hvordan vi definerer
det grimme og det smukke. Det er KUNSTENs overordnede vision at præsentere publikum for dansk og international kunst af høj kvalitet og med høj oplevelsesværdi. Dette fik for alvor vinger med udstillingerne Wax – Sensation
in Contemporary Sculpture og Thilo Frank: The Phoenix is closer than it appears, der begge præsenterede international
kunst på et højt niveau med høj oplevelsesværdi. Den første retrospektive udstilling med maleren Lars Nørgård
skabte i efteråret stor interesse for denne helt særegne kunstner og hans univers, der blev udfoldet i maleri, skulptur,
tegning, et større katalog og en film om kunstneren produceret til lejligheden.
KUNSTEN viste i 2011 bl.a. følgende udstillinger:
5. februar – 15. maj 2011:
VOKSEVÆRK - samtidskunst
for børn
Bag udstillingen stod gruppen
Kunst for Børn, som består af Anne
Marie Pedersen, Jette Gejl Kristensen, Helene Holmes og Maria
Bruun. Gruppen havde også fået
vokseværk og havde inviteret yderligere fem danske samtidskunstnere til at skabe værker til børn,
nemlig Maiken Bendt, Henrik
Menné, Marianne Jørgensen, Peter
Holst Henckel og Lilibeth Cuenca
Rasmussen. Formålet var at lave
en udstilling, hvor børn kan få en
kunstoplevelse gennem kroppen –
og ikke kun via intellektet. Kunst
for Børn stod også bag udstillingen
Halvanden meter max, der blev vist
på KUNSTEN i 2006.

14. maj – 20. november 2011
Grimt (eller smukt)?
Udstillingen tog med udgangspunkt i museets egen samling – suppleret
af markante indlån – fat i spørgsmålet om skønhed og dets modsætning i
kunsten. Udstillingen søgte svar på, hvorfor kunstnere siden begyndelsen
af det 20. århundrede har fundet det nødvendigt at prøve grænser af og
udfordre tabuer. Den stillede også det grimme op over for det smukke og
spurgte, om begreberne nu også er så entydige.

28. maj – 11. september 2011:
WAX – Sensation in
contemporary sculpture
Udstillingen WAX var udviklet i
samarbejde med Kunstforeningen
Gl. Strand i København. Udstillingen viste noget af tidens ypperste
samtidskunst, der havde fokus på
materialet voks. Med så forskelligartede kunstnere som Vanessa
Beecroft (Italien), Maurizio Cattelan (Italien), Michael Elmgreen &
Ingar Dragset (Danmark/Norge),
Hilary Berseth, Robert Gober
(USA), Emil Westman Hertz (Danmark), John Isaacs (England), Jacob

Kirkegaard (Danmark), Oleg Kulik
(Rusland), Christian Lemmerz
(Danmark/Tyskland), Kirsten Ort–
wed (Danmark), Anne Schneider
(Østrig), Gavin Turk (England) og
Brigitte Waldach (Tyskland) viste
WAX et bredt spektrum af meget
forskellig samtidskunst, der havde
optagetheden af materialet voks
til fælles. WAX var bygget op om
forskellige temaer. I ét tema blev
der sat spørgsmålstegn ved det at
ophøje nogle personligheder frem
for andre – som det fx sker på Madame Tussauds vokskabinetter. I et
andet tema gav værkerne en ople-

velse af ubeskriveligt nærvær – en
realisme, hvor overgangen mellem
virkelighed og fiktion er glidende
og nærmest ikke eksisterende.
Skulpturens form og det at tilpasse
kunstens former til en virkelighed,
der grundlæggende er mangfoldig,
var et tredje tema. I det sidste tema
pirkede kunstnerne til den menneskelige psyke og vores fascination af den uperfekte krop og det
grusomme øjeblik, hvor menneskelige tragedier udspiller sig. Et
rigt illustreret katalog ledsagede
udstillingen.

Oleg Kulik, Tennis Player. From the Museum series. (detalje), 2002.
Ekatarina and Vladimir Semenikhins collection (t.h.)

Resultatet var en alsidig, levende og
interaktiv udstilling, der indbød til
medleven og aktivitet. Alle kunstnere havde skabt helt nye værker til
udstillingen, der trak rigtig mange
børn til huse i foråret 2011. Der
blev udgivet et lille kunstnerisk
katalog til udstillingen.

Vokseværk. Foto: Simon Andersen
WAX. Foto Niels Fabæk
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Udstillinger fortsat
Lars Nørgård LUKSUSSYNER.

3. juni – 17. september 2011
Thilo Frank: The Phoenix is
closer than it appears
I 2011 inviterede KUNSTEN den
yngre, fremadstormende tyske
kunstner Thilo Frank til at lave et
stort værk til museets spektakulære
centralsal. Thilo Frank valgte at
vise det store interaktive spejlværk
The Phoenix is closer than it appears:
en 12 x 4 m stor spejlkube, hvori
publikum kan placere sig på en
gynge. Netop placeringen i museets centralsal, der af Alvar Aalto
selv blev opfattet som bygningens
katedral med sin loftshøjde og sine
organiske former, både udfordrede
og udvidede oplevelsen af museets
arkitektur og gav publikum en
medrivende kunstnerisk oplevelse.
Udstillingen blev ledsaget af et
katalog.

1. oktober 2011 - 8. januar 2012:
Lars Nørgård: LUKSUSSYNER
Efteråret 2011 bød på den hidtil
største udstilling af den danske
kunstner Lars Nørgård. En alsidig
kunstner, der har skabt sig en
enestående plads i det danske
kunstlandskab. Udstillingen
præsenterede hele Lars Nørgårds
spektrum af maleri, tegning og
skulptur med en lang række indlån
fra både private og offentlige
samlinger. Udstillingen fyldte
både museets centralsal og dets
skulptursal, og der blev udgivet et
større katalog samt en helt ny film
med fokus på kunstneren.

The Phoenix is Closer than it Appears. Foto: Thilo Frank.

6. august - 30. oktober 2011
DIALOG (Udstilling på Utzon
Center)
På tværs af generationer indgik fire
etablerede nordjyske kunstnere og
fire markante, upcoming nordjyske
kunstnere i parvise dialoger. Dialog
viste, hvad der sker, når Kirsten
Kleins landskabsfotografi møder
Ole Tersløses manipulerede og
konstruerede fotoarbejder, Erland
Knudssøn Madsens store og små
skulpturobjekter møder Lars Pedersens underspillede interiørmaleri,
Mogens Otto Nielsens konceptuelle
poesi møder Tones auditive og visuelle univers, og Kurt Tegtmeiers
stramme skulpturer deler rum
med Henrik Godsks figurative og
geometriske maleri. En udstilling
med fokus på det store og alsidige
kunstneriske arbejde, der skabes
i udstillingen. Udstillingen var
kurateret af Astrid Gry Byrial og
Henrik Godsk. Hertil katalog.
Dialog. Foto Niels Fabæk
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15. oktober 2011 - 22. januar 2012
HVALTEGN & DYRESPOR –
Feltgrafik af Pernille Kløvedal
Helweg
Udstillingen, der også blev vist på
andre danske og nordiske kunstmuseer, tog sit udgangspunkt i de
spor, der afsættes i verden. Pernille
Kløvedal Helweg har arbejdet i felten
og ladet forskellige vilde dyr som
næsehorn, isbjørn, elefant, måge,
slange og skildpadde afsætte deres
bevægelsesspor på trykplader, som
hun derefter har brugt som afsæt

for sine grafiske værker. Det seneste
og største dyrespor blev skabt i 2011,
da hun i samarbejde med færøske
videnskabsfolk fik trykt en grindehval i naturlig størrelse. Udstillingen
præsenterede værker i kobbertryk og
litografi og gav med selve trykpladerne til grindetrykket samtidig
et indblik i processen bag, ligesom
mødet med dyrene kunne følges
gennem en række dokumentariske
kortfilm. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et stort gennemillustreret katalog.

Andre udstillinger:
KUNSTEN har haft fornøjelsen af
at præsentere en række yderligere
udstillinger i 2011. Herunder skal
nævnes udstillingen Glimt med
Rikke Bakman, der viste denne
unge kunstners originaltegninger
fra den prisbelønnede bog Glimt.

Hvaltegn & dyrespor. Foto: Niels Fabæk
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Formidling
Formidling, åbenhed og inddragelse af nye brugergrupper er et væsentligt indsatsområde for museet. Formidlingen omfatter derfor en bred vifte af udstillinger, hjemmeside, bibliotek, omvisninger, værkstedsaktiviteter,
film, koncerter, foredrag og udgivelse af kataloger. Der er tilbud om billedjagter til de yngste, Klub FLUXUSaftener for unge og International Tuesday-aftener for udenlandske studerende. Der tilbydes undervisningsmateriale
og afholdes inspirationskurser for undervisere i samarbejde med CFU. Den digitale billedskole udbygges løbende, og
der udarbejdes audioguides, bl.a. til udstillingen Lars Nørgård: LUKSUSSYNER. Det fælles formidlingsprogram
til mobiltelefoner, iGuide, er under fortsat udarbejdelse i samarbejde i KulturarvNord-regi mellem KUNSTEN,
Skagens Museum, Nordjyllands Kystmuseum, Vendsyssel Historiske Museum og DR. Samtidig er undervisningsområdet blevet væsentligt styrket i 2011 gennem en række nye samarbejder, som museet indgår i lokalt, regionalt
og nationalt.

ArtLab
Et af de vigtigste nye formidlingstilbud er værkstedet ArtLab, der
startede som pilotprojekt i foråret.
ArtLabs sigte er at styrke børn og
unges kreative møde med kunsten.
Værkstedsforløbene er et tilbud om
en procesorienteret tilgang og fordybelse i den kreative proces, under
ledelse af en værkstedspædagog og en
scenograf. Forårets pilotprojekt med
temaet Lys og mørke blev modtaget
med begejstring af brugergrupperne, der aldersmæssigt spændte fra
børnehave- og skolebørn over Kulturskolens unge og unge to-sprogede.
Pilotprojektet blev i efterårets løb
fulgt op af en række workshops og
familiesøndage, der tog udgangspunkt i museets samling og særudstillinger. ArtLab er efter pilotfasen
videreført med støtte fra Kulturstyrelsen og Kulturaftale Nordjylland,
og det planlægges i 2012 at gøre
tilbuddet regionalt i nært samarbejde
med Utzon Center og BMMK (Børns
Møde Med Kunsten).
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KUNSTEN baby
Det er væsentligt at møde kunsten
tidligt i livet, og gerne få den ind
med modermælken. Som et tilbud til
forældre på barsel afholder museet
derfor hver anden onsdag formiddag arrangementet KUNSTEN baby
- en stor succes for barnevognstræf,
med omvisning i samlingen, et billedaftryk af babys fod og hånd og
efterfølgende hygge i caféen med
deltagelse af en sundhedsplejerske
fra Aalborg Kommune.

International
Tuesday
Som et særligt tilbud til unge
udenlandske studerende
inviterer museet på aftener med
omvisning og efterfølgende
hygge i caféen. Det har for mange
været et nyt og positivt møde
med kunsten.

KUNSTEN baby. Foto: Niels Fabæk

Workshoptilbud til
virksomheder
I samarbejde med ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi indgik
KUNSTEN i efteråret i projektet i-MagiNation med en case, hvis formål var
udvikle tilbud til virksomheder med udgangspunkt i KUNSTEN. Workshoppen Medarbejderskabt kunst, der sigter på at styrke sammenhold mellem
medarbejdere og ledelse og medarbejdere imellem, blev afholdt i samarbejde
med kunstneren Niels Sloth og erhvervsklubsvirksomheden Revas ApS . Evalueringen var yderst positiv, og workshoppen vil blive et permanent tilbud.
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ANDRE AKTIVITETER
Film og familieværksteder
Museets tilbud med Børnebiffen for
de mindste om fredagen fortsætter,
ligesom de velbesøgte værkstedstilbud, der afholdes i skolernes efterårsog vinterferie. Værkstedsaktiviteterne relaterer til museets udstillinger,
og årets Vinterferieværksted hentede
inspiration i udstillingen Vokseværk, mens Efterårsferieværkstedet
tog afsæt i udstillingen Hvaltegn &
Dyrespor.
Kulturnat
Kulturnatten blev afholdt i samarbejde med Aalborg i Rødt, og strakte
sig i 2011 forsøgsvist over et helt
døgn den 2.-3- september. Under
temaet KUNSTEN ser rødt forvandledes Thilo Franks spejlinstallation i
rødt om aftenen, mens den følgende dag bød på familieaktiviteter i
ArtLab med temaet Den røde tråd.

Art on the Move
KUNSTEN deltog i sommerens Ungdomslege i Aalborg med sommerskolen
Art on the Move i skulpturparken, hvor 5 unge fra Rusland, Kina, Tyskland,
Litauen, Island og Danmark sammen udforskede og udfoldede sig i feltet mellem krop og kunst.

Åbent Hus Dag
Den årlige Åbent Hus Dag blev afholdt i samarbejde med KUNSTENs
Venner og Aalborg Kulturskole,
hvis elevudstilling over temaet
Kunstens haver efterfølgende blev
vist i museets foyer. En festlig dag
med mange nye ansigter.
Aalborg Børnekunstmuseum
Aalborg Børnekunstmuseum har
afholdt to udstillinger i foyeren,
forårsudstillingen med temaet
OmSorg om børns møde med døden
og efterårsudstillingen med temaet
Iagttagelse.
Foredrag
En lang række foredrag har været
tilbudt i samarbejde med Folkeuniversitetet, Kulturklub Fokus
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Mød kunstneren
Året har budt på rige muligheder
for at møde kunsten og kunstnerne
selv, både på kunstmuseet og på
museets udstilling Dialog, som blev
vist på Utzon Center. Her kunne
man møde dialogpartnerne Kurt
Tegtmeier og Henrik Godsk, Erland
Knudssøn Madsen og Lars Pedersen,
Mogens Otto Nielsen og Tone samt
Ole Tersløse og Kirsten Klein.

Arrangementer med kunstnere som
Lars Nørgård, Michael Kvium, Julie
Nord og Pernille Kløvedal Helweg
gav indblik i værket og arbejdsprocessen bag, og museets søndagsomvisninger har været meget velbesøgte.
Malerhold, julelandskab
og nissejagt
Året igennem har man kunnet
møde malerhold fra FOF og Kræftens Bekæmpelse med staffeli og
pensler i udstillingen, og kunstneren Lars Nørgård tegnede de første
streger til et julelandskab, som
mange fantasifulde børn tegnede
videre på, mens andre gik på nissejagt i museet og fik en præmie.

Undervisning
Intrface. I sommeren 2011 har
KUNSTEN indgået partnerskab
med Hasseris Gymnasium indenfor
det regionale projekt Intrface, der
er et samarbejde mellem museer og
gymnasiale uddannelser. I efteråret
2011 er gennemført to undervisningsforløb i arkitektur og collage
med efterfølgende elevudstillinger i
museets foyer med titlen Museet som
sted. Intrface er i opstartsfasen støttet
af Kulturstyrelsen og Museumsundervisning MidtNord.

Art on the move. Foto: Berith Elise Jensen

og Åbent Akademi (Platform
4 AAU, Kunsthal Nord, Art &
Technology, AAU og KUNSTEN),
der emnemæssigt har spændt fra
Herbert Pundik om situationen i
Mellemøsten til Rikke Bakman om
bogen GLIMT. I samarbejde med
Pro Musica blev udvalgte værker fra
samlingen bragt i spil.

Kunsten – i digitale fortolkninger
Projektet blev gennemført i efteråret
og havde til formål at udvikle undervisningsforløb i faget billedkunst
med udgangspunkt i KUNSTENs

samling. I samarbejde mellem KUNSTEN, studerende og undervisere
ved læreruddannelsen i Aalborg
UCN, Center for Undervisning CFU
i Nordjylland og praktikskolerne
Gl. Hasseris Skole, Tofthøjskolen og
Løvvangskolen blev der afholdt tre
undervisningsforløb på mellemtrinnet og overbygningen. Elevernes
værker blev efterfølgende udstillet i
foyeren.
Museumsundervisning MidtNord KUNSTEN indgår sammen
med University College Nordjylland
i det regionale Museumsundervisning MidtNord, hvis formål er at
styrke og udvikle netværkssamarbejdet mellem undervisningssektoren

og museerne. En række workshops
har været afholdt bl.a. på KUNSTEN.
Museumsundervisning MidtNord er
støttet af Kulturstyrelsen.
Learning Museum
KUNSTEN deltager i det nationale
udviklings- og samarbejdsprojekt
Learning Museum, hvis hensigt er at
gentænke, styrke og udvide samarbejdet mellem museumsverdenen,
læreruddannelserne og skoleverdenen. Gennem en treårig projektperiode udvikles undervisningsforløb i
nært samarbejde mellem lærerseminarier og museumsinstitutioner. Det
landsdækkende projekt er støttet og
finansieret af Kulturstyrelsen.
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Erhvervelser og deposita

Forskning

Erhvervelsen af Jeppe Heins vandskulptur Water Pavilion var det absolutte højdepunkt i et år, hvor museet
bød velkommen til mange nye spændende og vedkommende kunstværker. Det er museets mål at øge og udvikle
sine samlinger i forhold til sit indsatsområde, nemlig den moderne kunst og samtidskunsten, og 2011 var særligt
frugtbart i så henseende.

I 2011 fik KUNSTEN endelig realiseret et længe
næret ønske: med god hjælp fra Ny Carlsbergfondet
og Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, lykkedes det 1. september at ansætte Theis Vallø Madsen
som Ph.D.-studerende. Emnet for hans afhandling er
den store samling af Mogens Otto Nielsens mail artarkiv, der er deponeret på KUNSTEN. I løbet af efteråret 2011 er der blevet arbejdet intensivt på at danne sig

Samlingen er forøget gennem
gaver, egne køb og deponeringer.
Tilskud fra fonde og puljer er helt
afgørende for, at vægtige værker
kan bringes til huse. Den store opgave med at etablere Water Pavilion
kunne således kun løftes, fordi
flere fonde – Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet og OAK

Michael Kvium, Man kan hvad man vil, 1989.
Courtesy Faurschou

Foundation – greb dybt i lommerne, og fordi Aalborg Kommunes Kunstfond og Grundfos bidrog
med yderligere hjælp.
Derudover har museet modtaget
gaver og tilskud, som har muliggjort erhvervelse af vigtige værker
af Wilhelm Freddie, Ib Geertsen,
Arne Haugen Sørensen, Eva Steen
Christensen, Anette Harboe Flensburg, Bjørn Poulsen, Erik A. Frandsen, Lars Nørgård, Mads Gamdrup
og Julie Nord. Af egne midler er

købt en række værker på papir (se
komplet liste over erhvervelser i
appendix).
En række væsentlige værker
af Erik A. Frandsen og Michael
Kvium er deponeret, dvs. modtaget
som langtidslån. Det samme er
tilfældet med værker af Wilhelm
Freddie, Richard Mortensen og
Claus Carstensen, som er udlånt for
en årrække af Louisiana Museum
for Moderne Kunst (se liste over
deposita i appendix).

Museets kunstfaglige personale har desuden bidraget
med forskningsbaserede artikler til KUNSTENs kataloger til grund for formidlingsarbejdet.
Mogens Otto Nielsen: Pocket Museum, 1984. Bidrag af Guy Bleus.

Julie Nord, Uden titel (Fever), 2010

Ib Geertsen. Linievariation I-III. Ca. 1974.
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et overblik over det righoldige mail art-arkiv, der har
vist sig at bestå af ca. 18.900 objekter. Afhandlingen
har til sigte at anskue Mogens Otto Nielsen og mail
art-arkivet i et internationalt perspektiv.

Mogens Otto Nielsen: Pocket Museum, 1984.

Mogens Otto Nielsen: Pocket Museum, 1984. Bidrag af Friedrich Winnes.
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Kommunikation

Museumsbutikken

Kommunikation og PR er et vigtigt område for et museum, som skal være relevant for et lokalt, nationalt og
internationalt publikum. Det betyder, at KUNSTEN målrettet kommunikerer til mange publikumsgrupper og
kommunikerer på mange forskellige platforme.

Museumsbutikken sælger kataloger til de særudstillinger som vises på
KUNSTEN samt et udvalg af plakater, litografier, postkort og bøger med
relation til enten samlingen eller særudstillingerne.

I 2012 udgav vi KUNSTEN Paper 3
og KUNSTEN Paper 4. Magasinerne
indeholdte omtale af udstillinger,
interviews med kunstnere, et kunstværk skabt til hvert nummer og information om arrangementer. Paper
blev omdelt til ca. 10.000 husstande,
i byens rum og udsendt til relevante
modtagere i hele Danmark. Paper
har været medvirkende til at manifestere museets brand overfor en
række vigtige interessenter.
Museets Facebook-side fik ca. 1000
flere “likes” i løbet af 2011 og ny-

hedsbrevets ca. 2500 modtagere blev
løbende orienteret om KUNSTENs
tilbud.
Der har været en særlig god omtale
i den nationale presse, og den gode
relation til de lokale medier er
bevaret.
Udover kommunikation på forskellige platforme, så er udvikling af
nye målrettede tilbud til publikum
også et stort felt. Kommunikationsafdelingen har blandt andet udviklet KUNSTEN baby for forældre

på barsel og International Tuesday
for internationale studerende og
ansatte, samt samarbejdet med Chill
i Parken.
Desuden arbejdes intensivt med den
digitale formidling, hvor KUNSTEN blandt andet er gået foran i at
skabe samarbejde mellem DRs Kulturarvsprojekt, P4 Nordjylland og
en række nordjyske museer. I 2012
vil det resultere i en række såkaldte
apps til smartphones og en udsendelsesrække på P4 om kulturarven i
Nordjylland.

Herudover sælges en række
gaveartikler, i 2011 har vi oplevet
stor interesse specielt for de
sæsonrelaterede gaveartikler.
Museumsbutikken leverer i
2011 et resultat på linje med det

budgetterede, hvilket anses for
tilfredsstillende.
Museumsbutikken havde i 2011 en
gennemsnitlig omsætning på 9,09
kr. pr. gæst.

Museumscaféen
Cafébesøget er en vigtig del af museumsoplevelsen for mange gæster. Museets café er indrettet med originale
Aalto møbler og ligger med udsigt til museets skulpturpark. Om sommeren er der direkte adgang til parken fra
caféen og mulighed for udendørs servering.

KUNSTEN
PAPER
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Kultur

Symfoniorkester i Salling

PROGRAM
EFTERÅR / VINTER 2011
–

ARBEJDSUGEN: Aalborg Symfoniorkester har haft en anderledes uge, hvor de i
stedet for Symfonien har spillet ude blandt folket - hos Spar Nord og Danske
Bank onsdag, Salling og Aalborg Storcenter torsdag og Mekoprint, Støvring,
og hovedbiblioteket, Aalborg, fredag. - En ubetinget succes, siger musikchef
Jan Kvistborg. Gratis koncert onsdag på hjemmebane i Symfonien.

Telefon 99353535 Fax 99353375 E-mail kultur@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

Der kan hurtigt blive kø ved
spejlet på Kunsten. For lige
nu er der installeret en gigantisk kube i museets centralsal. Den er overalt beklædt med spejle. Der er intet andet i lokalet. Man kan
gå rundt omkring den gigantiske spejlterning. Gør man
det, kan man kan se lokalet
fra masser af andre vinkler.
Og det er sådan set bare det.
Men hov: Et sted i den store spejlflade sidder en lille
sort snip. Det ligner nærmest bare et stykke gaffertape. Og det rager vel næppe
mere end en centimeter ud.
Der er ikke andre til stede i
lokalet, så naturligvis hiver
Deres udsendte i den lille
snip. Og vupti: En dør går
op. Det vælter ud med grønligt lys.

Sådan et lokale må man
bare ind i.
Jeg lukker forsigtigt døren
efter mig. Kigger rundt. Der
er også indvendigt spejle
overalt. På vægge, loft og
gulv. Når man ser sig selv i
spejlene, ser man sig selv tusinde og millioner gange, for
selv spejlbillederne bliver jo
spejlet. Og så kan det godt
blive til rigtig mange personer inde i den store firkant.
I midten hænger en gynge.
Den hænger der vel for at
blive brugt. Så op på gyngen. Træk tilbage. Og slip.
Nu sker der for alvor noget. Spejlbilledet af én selv
forandrer sig hele tiden. Tusinde mennesker på tusinde
gynger. Alle i det samme tøj.
Nakken tilbage for at se op
i loftet. Det gør om muligt
oplevelsen endnu mere surrealistisk. Og så sprede ben
og kigge ned. Igen en verden

Inde i kuben er der spejle, en gynge og et grønligt lys.

Caféen leverer også mad til de
arrangementer, som afholdes på
KUNSTEN. Det drejer sig dels virksomheder og offentlige myndigheder, men også et stigende antal
private kunder har i 2011 benyttet
sig af muligheden for på forhånd at
bestille mad i museumscaféen.

lars NørgårD:
største udstilling til dato
HvaltegN og Dyrespor:
poter, kløer og hvaler på tryk

KUNST: På Kunsten står en gigantisk terning beklædt
med spejle. Indvendigt er der flere spejle, og når man
sætter sig i gyngen, bliver kunsten for alvor bevægende
max.melgaard@nordjyske.dk

Fra caféen er der direkte udgang
til museets skulpturpark, hvor der i
2011 blev installeret Water Pavilion
af Jeppe Hein. I den anledning
lancerede vi Springvandskurven, en
madkurv med et tæppe, beregnet til
at medbringe i parken til stor glæde
for mange gæster.

Dialog: Ung møder etableret kunst

Spejl og gynge
i mystisk kube
Af Max Melgaard

I 2011 har der været fokus på at
forbedre indtjeningen i caféen,
hvilket blandt andet har medført
at menukortet blev reduceret og
moderniseret efter modellen lidt
men lækkert. Museumscaféen havde
i 2011 en gennemsnitlig omsætning
på 14,81 kr. pr. gæst.

Mød 11 kunstnere
Klub FlUXUs for unge

i vild forandring. Personer,
der farer forbi i et grønligt
lys.
Og så til slut en vandretur
rundt i terningens indre.
Også det er spændende.
Helt ud i krogene og stå, så
flere spejlfigurer smelter
sammen til et. Hele tiden
billeder i forandring.
Vi anbefaler en tur.
Det er den tyske kunstner
Thilo Frank, der har lavet
værket, der hedder “The
Phoenix is closer than it appears”.
Den første tanke, man får
efter at have været en tur inde i terningen, er, at det
kunne være et værk af Olafur Eliasson.
Den tanke er ikke helt
skæv, for den tyske kunstner
har siden 2007 arbejdet for
Studio Olafur Elisasson i
Berlin. Desuden har han arbejdet som assistent ved Institut für Raumexperimente
Udk i Berlin. Han er uddannet fra State Academy of Art
and Design i Stuttgart og
studerede på Det Kongelige
Danske Kunstakademi i København.
Der var fernisering på Thilo Franks værk fredag eftermiddag, og fra i dag er der
adgang for alle. Det vises
indtil 25. september.
Men der er kun adgang for
én person ad gangen til selve
terningens indre. Det er derfor, der måske bliver kø foran spejlet.

For børN:
artlab, film, værksted og billedjagt
Nye værker til samlingen
- 1 -

Der er ikke andet i centralsalen end en stor terning
beklædt med spejle.
Foto: Scanpix

Chill i Parken. Foto: Simon Andersen
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Samlingen

Organisation

Den permanente samling er museets vigtigste aktiv. Det er den, der giver museet dets identitet og udgør klangbunden for hele dets virksomhed. Dele af samlingen er altid udstillet, så publikum kan få et indblik i den moderne
kunsts historie. Der arbejdes også med egne værker i temaophængninger, i 2011 således Udsyn og indblik om landskaber
og selvportrætter i dansk kunst og Grimt (eller smukt?), hvor begreberne grimt og smukt blev sat til debat.

Pr. 1. januar 2011 blev der indført en ny organisationsstruktur. Organisationsændringen blev gennemført for
at øge fokus dels på de kunstfaglige men også på de kommercielle aktiviteter for på den måde at udnytte de eksisterede
ressourcer bedst muligt.

KUNSTENs samling er stærkt efterspurgt, og som altid er der udlånt
mange værker til særudstillinger i
ind- og udland, ligesom der er foretaget uddeponeringer til offentlige
institutioner i Aalborg Kommune (se
komplet liste over udlån i appendix).

Ved udgangen af 2011 omfatter KUNSTENs samlinger 2007
malerier, skulpturer, blandformer
og keramik, og 1198 værker på
papir, fordelt på 694 tegninger og
akvareller (P-numre), 506 grafiske
tryk (G-numre) og 88 fotografier.

Herudover findes en studiesamling
af skitser, fotos og plakater, som
ikke er inventariseret. En samling gipsfragmenter fra det gamle
Aalborg Kunstmuseum opbevares i
afstøbningssamlingen på Aalborg
Katedralskole.

Den nye struktur har med få tilpasninger fungeret hele året. Der
arbejdes fortsat også på tværs af
organisationsdiagrammet i projektgrupper.

I 2011 har vi fortsat arbejdet med
temaet Hvordan bliver vi hinandens
bedste betingelser?, som vi konstant
har fokus på.

gik i år til Holstebro Kunstmuseum
og Skive Kunstmuseum. Dagen blev
brugt til at diskutere den gode museumsoplevelse. En inspirerende dag
med mange gode diskussioner.

KUNSTENs årlige uddannelsestur

BESTYRELSE

DIREKTØR

Konservering og bevaring
KUNSTEN har tegnet andele i Fælleskonserveringen og Bevaringscenter Nordjylland og modtager rådgivning
omkring kunstværkers bevaring, hjælp til udbedring af skader og til forebyggelse af nedslidning.

Fællesmagasin
I 2011 er der sket en afgørende forbedring af opbevaringsforholdene
for KUNSTENs permanente samling. Halvdelen af samlingen af
maleri, skulptur og blandformer og
hele papirsamlingen er overflyttet
til et nyopført magasin i Vestbjerg,
hvor klima og sikkerhed er i højsædet. Magasinet huser også Nordjyllands Historiske Museums og
Aalborg Stadsarkivs samlinger, og

der er opnået en stor synergieffekt
gennem dette samarbejde. Magasinet er opført i et OPP-samarbejde
(offentlig-privat partnerskab) mellem Aalborg Kommune og TL-Byg
og derefter udlejet til brugerne.
Bibliotek og arkiv
Museet huser et fagbibliotek på ca.
13.000 titler om moderne dansk og
udenlandsk kunst, samt et omfattende dokumentationsarkiv om

kunstnere, institutioner, sammenslutninger m.v. Bogsamlingen
er – via en kontrakt med Aalborg
Bibliotekerne – koblet til databasen
Nobis og inddateringer overføres
ligeledes til den landsdækkende
biblioteksbase Danbib. Bibliotek og
arkiv benyttes af museets ansatte i
det faglige arbejde med samlinger
og udstillinger, men står også til
rådighed for offentligheden.

KOMMUNIKATION
Kommunikationsmedarbejder
Projektansatte

MUSEUMSINSPEKTØR
Samlingspleje og Udstilling

FORSKNING
Phd-studerende & Phd assistent

BIBLIOTEK
Bibliotekar

MUSEUMSINSPEKTØR
Formidling, Udstilling og Undervisning
Erhvervsklub og Venneforening

ADMINISTRATIONSCHEF
Økonomi, HR ogAdministration

OMVISNING
Phd-studerende & Phd assistent

BOGHOLDERI
Administrativ medarbejder

FORMIDLING FOR BØRN
Museumspædagoger

ARRANGEMENTER
Arrangementskoordinator

ART LAB
Art Lab ansvarlig
Art Lab medarbejder

BILLETSALG,
BUTIK og OPSYN
Butiksbestyrer & Museumsværter
CAFÈ
Cafébestyrer
Cafémedarbejdere
EJENDOMMENS DRIFT
OG UDSTILLINGSPROD.
Forvalter
Teknisk servicemedarb.
Rengøring

RENGØRING
Rengøringsassistenter
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Økonomi

Regnskab 2011

KUNSTEN havde i 2011 et driftsoverskud på kr. 15.726, hvilket ligger meget tæt på det budgetterede 0 og må
betegnes som tilfredsstillende. I 2011 viste der sig nye udstillingsmuligheder, og udstillingsplanerne blev derfor ændret. Det medførte øgede udgifter til udstillingerne i 2011, og det blev derfor det besluttet at overføre midler fra andre
områder til udstillingsområdet. Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af nedenstående figurer. I 2011 var der
stort fokus på fundraising, og det lykkedes at øge den eksterne støtte markant.

Hvor kom pengene fra?
I alt kr. 18.259.546
Diverse indtægter 2%
Kommercielle aktiviteter 9%
Entre- og medlemsindtægter 7%
Ikke-offentlige tilskud 25%
Diverse offentlige puljer 5%
Statstilskud 14%
Driftstilskud fra Aalborg Kommune 38%

Hvordan blev midlerne anvendt?
I alt kr. 18.243.820
Kommercielle aktiviteter 7%
Lokaleomkostninger 20%
Administration 15%
PR & Markedsføring 7%
Erhvervelser 21%
Udstilling, samling og formidling 30%
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Noter
Driftsindtægter
Regnskab 2010
Budget 2011
			
(ikke revideret)
Driftstilskud fra
Aalborg Kommune
7.012.632
6.983.000
1
Puljetilskud fra
Aalborg Kommune
1.448.720
80.000
2
Regionale tilskud
0
0
Statstilskud
2.558.646
2.522.492
3
Puljetilskud fra staten
664.000
230.000
4
Ikke-offentlige tilskud
1.255.000
4.050.000
5
Entréindtægter
1.060.516
1.100.000
Erhvervsklubmedlemskaber
259.000
315.000
Butiksvirksomhed
458.896
500.000
Cafévirksomhed
812.364
850.000
Lokaleindtægter
109.600
150.000
Omvisninger
145.420
150.000
Anden kulturformidling
5.000
0
6
Diverse indtægter
65.927
0
				
Driftsindtægter i alt
15.855.721
16.930.492
				
				
Driftsudgifter			
				
7
Personale, løn
7.331.843
7.125.000
Personale, øvrige udgifter
239.145
75.000
8
Lokaleromkostninger
1.732.627
1.800.000
Samlingens administration
230.765
400.000
9
Erhvervelser
670.110
3.500.000
Konservering
96.267
100.000
10
Udstillinger
3.451.113
1.300.000
PR & Markedsføring
1.136.481
717.000
11
Formidling
101.871
456.000
Anden kulturformidling
32.690
30.000
Administration
567.738
600.000
Butiksvirksomhed
804.575
300.000
12
Cafevirksomhed
550.295
500.000
Andre udgifter
0
27.492
				
Driftsudgifter i alt
16.945.521
16.930.492
				
Årets resultat
-1.089.800
0

Regnskab 2011

6.990.460
722.289
100.000
2.522.492
130.500
4.595.000
915.672
305.500
516.312
841.318
126.135
91.500
34.203
368.165
18.259.546

7.364.837
117.900
2.251.882
320.018
3.804.500
96.092
2.072.720
706.916
214.852
44.914
565.571
285.030
375.009
23.579
18.243.820
15.726
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Status pr. 31. December 2011
Noter
Aktiver
Ultimo 2010
Ultimo 2011
					
Materielle anlægsaktiver		
13
Grund & Bygning
40.500.000
40.500.000
					
Finansielle anlægsaktiver		
Harald Jensens Legat
309.306
311.996
Henrik Pontoppidans Legat
598.984
604.209
14
Fond til kunstindkøb
560.936
542.452
Anlægsaktiver i alt
41.969.226
41.958.657
					
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender:			
15
- merværdiafgift
380.857
488.156
16
- diverse kortfristede
nettotilgodehavender
346.017
497.854
- nettomellemværende
Aalborg Kommune
-794.231
0
Indestående i pengeinstitut
1.127.334
3.223.362
Kontant beholdning
60.000
10.698
Omsætningsaktiver i alt
1.119.976
4.220.070
					
Aktiver i alt
43.089.202
46.178.727
					
					
Passiver
Ultimo 2010
Ultimo 2011
					
Egenkapital			
Bunden - Fast Ejendom
40.500.000
40.500.000
17
Fond til kunstindkøb
620.936
367.670
Bevillingsfond (opsamlet
overskud tidligere år)
1.353.799
1.059.976
Regulering vedr. 2009
795.977
0
Årets resultat
-1.089.800
15.726
Egenkapital i alt
42.180.912
41.943.372
					
Fremmedkapital			
Harald Jensens Legat		
- legatkapital
10.000
10.000
- legatbeholdning
299.306
231.996
Henrik Pontoppidans Legat		
- legatkapital
10.000
10.000
- legatbeholdning
588.984
594.209
Fremmedkapital i alt
908.290
846.205
					
Kortfristet gæld			
18
Periodiseringsposter
0
1.104.602
Kreditorer
0
2.284.548
Kortfristet gæld i alt
0
3.389.150
					
Passiver i alt
43.089.202
46.178.727
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Noter til Regnskab 2011

1.

Puljetilskud fra Aalborg Kommune kr. 722.289
Aalborg Kommune bevilligede i 2011 et ekstraordinært tilskud på kr. 572.289 til udarbejdelse af en
masterplan for renovering og ombygning af KUNSTEN. Herudover støttede Aalborg Kommunes
Kunstfond anskaffelsen af Jeppe Heins Water Pavilion med kr. 150.000.

2.

Regionale tilskud kr. 100.000
I 2011 modtog KUNSTEN kr. 100.000 i støtte fra Regionsrådets Kulturpulje til udstillingen Dialog, som
blev vist på Utzon Center.

3.

Puljetilskud fra Staten kr. 130.500
I 2011 modtog KUNSTEN kr. 75.000 i støtte fra Kulturstyrelsen til erhvervelse af Ib Geertsens
Linievariantion I – III. Desuden bevilligede Statens Kunstråd kr. 8.000 til udstillingen The Phoenix is Closer
Than it Appears af Thilo Frank. Herudover modtog KUNSTEN tilsagn om bevilling fra Kulturarvsstyrelsen
formidlingspulje 2 på kr. 243.000 til ArtLab. Af denne bevilling er kr. 47.500 forbrugt i 2011 og dermed
indtægtsført.

4.

Ikke-offentlige tilskud kr. 4.595.000
Til anskaffelsen af Jeppe Heins Water Pavilion blev der bevilget støtte fra Det Obelske Familiefond, OAK
Foundation samt Ny Carlsbergfondet. Herudover ydede Det Obelske Familiefond ligeledes støtte til
udstillingen WAX og Erhvervsklub KUNSTEN, ligesom Ny Carlsbergfondet også gjorde det muligt at
erhverve Land Ho af Lars Nørgård. Til udstillingen Lars Nørgård LUKSUSSYNER blev der modtaget støtte
fra Spar Nord Fonden, Knud Højgaards Fond, Bikubenfonden samt Beckett-Fonden. Udstillingen The
Phoenix is closer than it appears af Thilo Frank blev støttet af Oticon Fonden. Herudover blev der i 2011
anvendt midler fra Harald Jensens Legat til anskaffelse af Julie Nords Fever.

5.

Entreindtægter kr. 915.672
Entreindtægterne udgør i 2011 kr. 915.672, hvilket er kr. 184.328 mindre end budgetteret. Det skyldes
hovedsagligt at andelen af gæster under 18 år er steget fra 17,7% i 2010 til 26,6% i 2011.

6.

Diverse indtægter kr. 368.165
I beløbet indgår udstillingsvederlag vedr. 2010 på kr. 118.572, renteindtægter fra indestående på
forretningskontoen kr. 34.761 samt et beløb modtaget vedr. udlodning af restbeløb fra salget af
Kommuneforsikring A/S på kr. 18.807.

7.

Personale, løn kr. 7.364.837
Forbruget på denne post er kr. 239.837 højere end budgetteret. Det skyldes dels en reklassifikation af løn
til timelønnet personale i caféen, idet denne post er budgetteret til kr. 122.000 under cafevirksomhed men
realiseret her. Herudover har udstillingernes karakter medført højere lønforbrug i værtsfunktionen.

8.

Lokaleomkostninger kr. 2.251.882
Merforbruget skyldes, at masterplanen for renovering og ombygningen af museet er udgiftsført ført her,
jf. note 1.

9.

Erhvervelser kr. 3.804.500
Merforbruget skyldes, at Jeppe Heins Water Pavilion blev dyrere end budgetteret. Grundet øget fundraising
jf. note 1 og 4 lykkedes det at holde museets investering på budgetteret niveau.
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Økonomi fortsat
10.

Udstillinger kr. 2.072.720
I 2011 viste der sig nye udstillingsmuligheder, og udstillingsplanerne blev derfor ændret. Det medførte
øgede udgifter til udstillingerne i 2011 men også øget fundraising jf. note 4. Samtidig er posten yderligere
belastet af kr. 266.485, som vedrører udgifter til udstillinger afholdt i 2010. Der er derfor overført midler
fra formidlingsområdet hertil.

11.

Formidling kr. 214.852
Det blev besluttet at flytte midler fra formidlingsområdet til særudstillinger. Som følge heraf var det
nødvendigt at udskyde arbejdet med udvikling af projektet Digital Brugercentreret Indhold til 2012, hvilket er
årsagen til besparelsen på formidlingsområdet.

12.

Cafévirksomhed kr. 375.009
Forbruget på denne post er kr. 124.991 mindre end budgetteret, hvilket skyldes at løn til timelønnet
personale var budgetteret her men er realiseret under lønomkostninger, jf. note 7.

13.

Grund og bygning
Ejendomsværdien er pr. 1. oktober 2010 på kr. 40.500.000, heraf udgør grundværdien kr. 8.602.000.
Værdien af kunstværker og inventar samt butiks- og cafélager er ikke aktiveret på status.

14.

Fond til kunstindkøb
Heri er indeholdt Nordea Bank-aktier, som er optaget i regnskabet til kursværdien pr. 31. december 2011,
og udgør kr. 66.046.

Tilgodehavende - merværdiafgift
Moms, 4. kvt 2011		
		
16.
Tilgodehavender – diverse kortfristede nettotilgodehavender
Diverse debitorer		
Refusion af udstillingsvederlag fra
Kunststyrelsen vedr. udstillinger i 2011		
Refusion fra Forsikringsselskab for udlæg vedr. brand
Refusion fra Barsel.dk		
Bevilling fra Kulturarvsstyrelsen formidlingspulje 2 til ArtLab
Tilskud fra Regionsrådets Kulturpulje til udstillingen Dialog
Tilskud fra Aalborg Kommune til Kulturnatten 2011
				

Herudover har KUNSTEN modtaget støtte på kr. 25.000 fra Danske Bank til udgivelse af en publikation
i forbindelse med jubilæet i 2012. KUNSTEN har endnu ikke afholdt omkostninger til bogen, hvilket er
årsagen til at beløbet aktiveres. Desuden er der modtaget kr. 127.500 i tilskud fra Regionrådets Kulturpulje
til en digital kulturarvsguide, dette projekt kører i KulturarvNord regi og skal derfor overføres dertil.
Modsat er der foretaget en periodisering på kr. 55.402, som vedrører udgifter afholdt til udstillinger i 2012
og 2013. Herudover er der optaget en regulering på kr. 7.504, som udlignes i 2012.
Det kan oplyses, at museet ikke har foretaget afskrivninger af nogen art jf. bekendtgørelse nr. 1510 af
14.12.2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer.
Museet har ultimo 2011 en leasinggæld til Kommune LEASING på kr. 282.880,98 vedr. ladvogn Iveco Daily
35 C 12 med reg.nr. XJ89608 og kr. 12.650,22 på en kaffemaskine.

15.

488.156

100.805
230.690
36.559
60.000
47.500
15.000
7.300
497.854

17.

Fond til kunstindkøb
Der er i 2011 disponeret kr. 234.783 fra denne fond, beløbet er KUNSTENs egeninvestering i Jeppe Heins
Water Pavilion.

18.

Periodiseringsposter
KUNSTEN modtog i 2011 en bevilling på kr. 1.000.000 fra Ny Carlsbergfondet til forskning i Mogens Otto
Nielsens mail art arkiv. Forskningsarbejdet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet og løber over 3 år.
KUNSTEN har endnu ikke afholdt omkostninger til forskningen, hvilket er årsagen til, at beløbet aktives.
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Appendix (Erhvervelser, deposita og udlån)
Erhvervelser

(skulpturerne har været deponeret på
museet siden 1980’erne)

How to hunt. Tvedelykkemarken, 2007
Digitalt C-print

Anette Harboe Flensburg
Som drømmer man om sin egen
tilblivelse, 2011
Olie på lærred
90 x 180 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Julie Nord
Untitled (Fever), 2010
Blyant og akvarel
Gave fra Harald Jensen og Hustrus
Familielegat

MALERI OG SKULPTUR
Jonas Pihl
Liquid Landscape (2010)
Fimoler, silikone, gummi, mahogni,
skum og akryl på plastic
Jonas Pihl
Uden titel (2010)
Akryl, alkyd, fimoler, plastic og
silikone på masonit
Arne Haugen Sørensen
Velordnet landskab med kentaur og
dame, 1986
Olie på lærred
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Arne Haugen Sørensen
Selvportræt som fugl mellem to katte,
1986
Olie på lærred
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Eva Steen Christensen
Fencing, 2006
Skulptur
Gave fra Ny Carlsbergfondet
August Keil
Dreng, bronzehoved, u.å.
Bronze
Gave fra Aalborg Bibliotekerne
Edgar Funch
Skulptur, u.å.
Granit
Gave fra Aalborg Bibliotekerne
Ib Geertsen
Linievariation I-III (1974)
Jern, bemalet med alkyd
Købt med tilskud fra
Kulturarvsstyrelsens erhvervelsessum
2011, 1. fordeling
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Anette Harboe Flensburg
Trådskoven, 2011
Olie på lærred
90 x 260 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet
Jeppe Hein
Water Pavilion (2011)
Blandede materialer
H. ca. 220 cm. Diam. 1250 cm
Gave fra OAK Foundation, Det
Obelske Familiefond og Ny
Carlsbergfondet,
samt støttet af Aalborg Kommune og
Grundfos
Bjørn Poulsen
LOOP (2010)
Bemalet stål
170 X 230 X 180 cm
Gave fra Ny Carlsbergfondet

Mads Gamdrup
Playground, 1998-99
Separeret farvenegativ
Gave fra Lissi og Per Udsens
Mindefond
Wilhelm Freddie
Tre annoterede blyantstegninger
Gave fra Birger Raben-Skov

Udlån
ARoS, Aarhus Kunstmuseum, til
udstillingen Jorn – International
Asger Jorn
Femelle interplanetaire, 1953
Frigidateur erotocable. Tout Pret, nr.
4, 1964
Holstebro Kunstmuseum,
til udstillingen Sjælens spejl.
Naturfølelsen i dansk kunst
Asger Jorn
Sacre du printemps, 1952

PAPIR
Jesper Rasmussen
KUNSTEN Aalborg, 2009
Manipuleret fotografi på papir.
Lambdaprint, 1/5.
Amel Ibrahimovic
Alvar Aalto, Nordjyllands
Kunstmuseum, 1972, 2009
8 tegninger
Pigment liner på papir
Nicolai Howalt & Trine Søndergaard

Sophienholm, Kgs. Lyngby, til
udstillingen Lars Dan – Oil Paintings
Lars Dan
Kristine, 2010
Sørlandets Kunstmuseum,
Kristiansand, til udstillingen Maiken
Bent: Sense of Echoes
Maiken Bent
Parallel Appeal, 2009
Paralyse Parallel, 2009
(deponeret på KUNSTEN af
kunstneren)

Kunsthalle Würth, Künzelsau, BRD,
til udstillingen Niki de Saint Phalle –
Play with Me
Niki de Saint Phalle
Nana Baloon, 1960’erne

Egill Jacobsen
Rødt objekt I (1938)
Kosmisk hav (1940)
Fugle (1944)
Et drama, 1953-55

Kvindemuseet i Danmark, Aarhus,
til udstillingen Elisabeth Jerichau
Baumann
Elisabeth Jerichau Baumann
En strandingsscene (1845)

Kunsthal Nord, Nordkraft, til
udstillingen Særkers farverige fabler
Jørn Særker Sørensen
Skitser til Albrecht Dürers selvportræt
(29 tuschtegninger)

Zentrum Klee, Bern, Schweiz, til
udstillingen Klee und CoBrA – ein
Kinderspiel
Constant
Animaux fantastique (1947)
Asger Jorn
Drømmen (1940)
Komposition, 1940
Le fils en Suisse, 1962
Carl-Henning Pedersen
Den ædende (1939)

Mjellby konstmuseum, Halmstad,
Sverige, til udstillingen Nordisk
surrealism
Wilhelm Freddie
Den venetianske fugl
Cigarhandlerens datter
Rita Kernn Larsen
La pommede la Normandie (Æblet)

Malmö Konsthall, Sverige, til
udstillingen Poul Gernes. Retrospective
Poul Gernes
Stribebillede (1966)
Lille pudeskulptur (1981-1996)
(deponeret på KUNSTEN)
Blomstrende kirsebærtræ (1984)
(deponeret på KUNSTEN)
Ovenstående overført fra
Deichtorhallen, Hamburg
Formalfabetet, 1-9 (1966)
Lunds konsthall, Sverige, til
udstillingen Poul Gernes. Retrospective
Poul Gernes
Stor edderkop (1962)
Overført fra Deichtorhallen,
Hamburg
Carl-Henning Pedersen og Else
Alfelts Museum, Herning, til
udstillingen
Egill Jacobsen – Saglighed og mystik

Kunstmuseet i Tønder, til
udstillingen Paintings Out of Time –
Kehnet Nielsen 1980-2011
Kehnet Nielsen
Bindesbøll, 1983
Selv i mørke har vi roser, 1990
Selv i mørke har vi roser II, 1990
The Sensible Delight of Darkness I-III,
1991-92
Bomuldsfabriken, Arendal, Norge
til udstillingen Wonderland
Julie Nord
Uden titel (Fever) (2010)

Holstebro Kunstmuseum
til udstillingen PSYCH-OUT –
Psykedelisk samtidskunst
Jens Robert Jørgensen
The Jack, 2007
Problem Child, 2007
Louisiana Museum for Moderne
Kunst, Humlebæk,
til udstillingen Klee & Cobra
Asger Jorn
Ørnens ret (1950)
Fuglsang Kunstmuseum, Toreby,
Lolland
til udstillingen Himmelgåder. Dansk
kunst og astronomi 1780-2010
Anders Brinch
Love in Space/Discodance, 2006
Harald Engman
Grøftevand. Arternes udslettelse, 1940
Egill Jacobsen
Kosmisk landskab, 1939-40
Richard Mortensen
Bomber over lande, 1940
Bevægelse i naturen, 1940
Carl-Henning Pedersen
Månetilbeder, 1944
Stjernetågen, 1947
(Udstillingen overføres senere til
Fyns Kunstmuseum)

Skovgaard Museet, Viborg
til udstillingen I’m Like a Bird – kunst
i fugleperspektiv
Georges Braque
Flyvende fugl, 1959 (tuschlavering)
Carl-Henning Pedersen
Hvid fugl, 1939
Esbjerg Kunstmuseum
til udstillingen Livstegn
Jens Søndergaard
Marine, ca. 1928
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Appendix fortsat
På turné
Erik Hagens
Efter lukketid, 1972
Københavns vinterbane, 1977-80
Er under turné nået til
Rønnebæksholm, Næstved
Erik Hagens
Efter lukketid, 1972
Københavns vinterbane, 1977-80
(Uden titel) Kvinde bag rattet, 1993
Er under turné med udstillingen
Velfærdshverdag i billeder fra 60erne
til nu
nået til Bornholms Kunstmuseum,
Rø
Louisiana Museum for Moderne
Kunst, Humlebæk,
til udstillingen Klee & Cobra
Constant
Animaux fantastique (1947)
Asger Jorn
Drømmen (1940)
Komposition, 1940
Le fils en Suisse, 1962
Carl-Henning Pedersen
Den ædende (1939)
Overført fra Zentrum Klee, Bern,
Schweiz
Deposita
Else Alfelt
Stjernetåger, 1964
Olie på krydsfinér, 103 x 102 cm
Maiken Bent
Paralyse Parallel (2009)
Blandede materialer, 145 x 120 x 30
cm
Maiken Bent
Parallel Appeal (2009)
Blandede materialer, 92 x 85 x 34 cm
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Stig Brøgger
Sneen falder over Danmark (7 ud af 9
dele), (1976)
Blandede materiale, varierende mål
Claus Carstensen
Contamineret, 1987
Skumgummi og porcelæn i
træramme, 194 x 195,5 x 14,5 cm

Everything for Nothing 1-6, 1997
Blyant og farveblyant på papir
Hver del: 256 x 158 cm
Michael Kvium
Man kan hvad man vil (Oral Moral
I), 1989
Olie på lærred, 210 x 140 cm

Erik A. Frandsen
Bokseren (2007)
Venetiansk mosaik, 300 x 200 cm

Michael Kvium
Man gør hvad man kan (Oral Moral
II), 1989
Olie på lærred, 210 x 140 cm

Erik A. Frandsen
Helten (2007)
Venetiansk mosaik, 200 x 200 cm

Michael Kvium
Lunch I, 2006
Olie på lærred, 200 x 200 cm

Wilhelm Freddie
Ildens verden, sansernes verden, de
enkelte fænomeners verden, druemola,
Eva. Øgler er Evas tilbeder og urinen i
glasset er hendes kærlighedsdrik, 1947
Assemblage (kukkasse), 143 x 226 x
81,5 cm

Michael Kvium
Theos drøm, 2008
Olie på lærred, 200 x 250 cm

Poul Gernes
Blomstrende kirsebærtræ, (1984)
Akryl på lærred, 400 x 1000 cm

Heinz Mack
Sahara Projekt, Station 2: Die
Spiegelmauer, 1985
Serigrafi og sølvfolie på papir og
plexiglas, 80 x 100 cm

Poul Gernes
Lille pudeskulptur (1981-1996)
Marmor. H. 145,0 cm

Michael Kvium
Hundeelskeren II, 2008
Olie på lærred, 150 x 180 cm

Ca. 10.000 genstande, blandede
materialer, variable mål
Kirsten Ortwed
Ulf Bischoffs samling af malerier og
skulpturer af Kirsten Ortwed
Olaf Rude
Amtssygehuset i Allinge, 1929
Olie på lærred, 103 x 123 cm
Carsten Schmidt-Olsen
Skohjul
Blandede materialer, 108 x 110 x 95 cm
William Soya
Elektron Relief, 1964
Relief, blandede materialer, 172 x 102
x 14 cm
Koji Takagi
Air calme enveloppant le ”ma” japonais,
1984
Bomuld, 200 x 700 x 200 cm

Hanne Lise Thomsen
Blade Runner, ca. 1982
Akryl på kunststof, 137,5 x 440,0 cm
Svend Wiig Hansen
Magten, 1975
Akryl på masonit, 275 x 480 cm

Piero Gilardi
Grassland (Fallen Apples) (1990)
25,0 x 150,0 x 150,0 cm

Heinz Mack
Sahara Projekt, Station 12: De kunstige
sole, 1975
Serigrafi og folie på papir og glas,
sand, 80 x 100 cm

Vibeke Glarbo
Hylster (1989)
Blandede materialer, 180 x 50 cm

Richard Mortensen
Un ordre visuel arrache au chaos, 1982
Olie på lærred, 180 x 180 cm

Clifford Wright
Kasskara, 1980’erne
Olie på lærred, 200 x 150 cm

Vibeke Glarbo
Bådform I-III (1991)
Glasfiber, tjære og slagger. Hver del:
300 x 46,5 cm

Alfred Munkholm
Høstlandskab, u.å.
Olie på lærred, 62,5 x 79,5 cm

Sophus Zahle
Hønen med guldægget, 1960
Jern, 104,5 x 150 cm
Willy Ørskov
Uden titel, 1980’erne
Gips, 7 x 45 x 31,5 cm

Michael Kvium

Mogens Otto Nielsen
Mail Art-arkivet, 1960’erne -

Clifford Wright
I kunstnerens verden, 1984
Olie på lærred, 104 x 182 cm
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