Arken Museum for Moderne Kunst

FREMTIDENS
KUNSTMUSEUM

Arken

Museum for Moderne Kunst

Udarbejdelse af rapport
Christian Gether, museumsdirektør, adj. professor, mag.art. et cand.mag., ARKEN Museum for
Moderne Kunst
Stine Høholt, overinspektør, cand.mag., ph.d., ARKEN Museum for Moderne Kunst
Marie Laurberg; museumsinspektør, mag.art., ARKEN Museum for Moderne Kunst
Britta Tøndborg, kunsthistoriker, ph.d., tidl. museumsdirektør
Christina Papsø Weber, mag.art., leder af ARKEN Undervisning
Lise Sattrup, mag.art., undervisnings- og udviklingsansvarlig, ARKEN Museum for Moderne Kunst
Maren Bramsen, tidl. assistent på ARKEN Museum for Moderne Kunst, specialestuderende,
Kunsthistorie, Københavns Universitet

Eksterne konsulenter
Hans Dam Christensen, forskningschef, lektor, ph.d., Det Informationsvidenskabelige Akademi
Rune Gade, ph.d., lektor ved Institut for Kunst- og kulturvidenskab, Københavns Universitet

Redaktionssekretær
Marianne Sørensen, projektmedarbejder, cand.mag., ARKEN Museum for Moderne Kunst

TAK TIL:
Ane Hejlskov Larsen, lektor, Center for museologi, Aarhus Universitet
Annette Johansen, direktør, cand.phil., J.F. Willumsens Museum
Broder Berg, museumsleder, Vesthimmerlands Museum
Claus Kjeld Jensen, museumsdirektør, Museet for Varde By og Omegn
Ea Stevns Matzon, museumsdirektør, Sydvestsjællands Museum
Erik B. Kromann, museumsleder, Marstal Søfartsmuseum
Erik Hvidt, direktør, mag.art., Revymuseet
Frank Birkebæk, museumsinspektør, leder, Roskilde Museum
Frederik Tygstrup, forskerskoleleder, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab,
Københavns Universitet
Gerd Rathje, museumsleder, Museet for Religiøs Kunst
Gitte Ørskou, museumsdirektør, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Helene Illeris, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet
Ingrid Fischer Jonge, direktør, Museet for Fotokunst
Jan Steen Jacobsen, museumsleder, Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Jens Breinegaard, museumsdirektør, Danmarks Tekniske Museum
Jørgen Selmer, museumsdirektør, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Fremtidens kunstmuseum 2

Arken

Museum for Moderne Kunst

Karen Holdaway Grøn, konstitueret direktør, TRAPHOLT
Katrine Kampe, overinspektør, Museum Sønderjylland. Kunstmuseet Brundlund Slot
Kirsten Drotner, professor, dr. phil., Institut for litteratur, kultur og medier, Syddansk Universitet samt centerleder, DREAM: Danish Research Centre on Education and Advanced Media
Materials
Kirsten Henriksen, leder, Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv
Mads Nygaard Folkmann, post.doc, ph.d., Center for Designforskning, Kunstakademiets Arkitektskole
Maibritt Bager, museumsleder, Museum Amager
Marie Louise Helveg Bøgh, museumsinspektør, mag.art., ARKEN Museum for Moderne Kunst
Merete Ipsen, museumsinspektør, Kvindemuseet i Danmark
Nina Damsgaard, museumsleder, mag.art., Vejle Kunstmuseum
Ole L. Frantzen, museumsdirektør, Statens Forsvarshistoriske Museum
Orla Madsen, Direktør, museum Sønderjylland
Palle Birk Hansen, Museumsdirektør, Næstved Museum
Peter Duelund, lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Peter Nørgaard Larsen, samlings- og forskningschef, Statens Museum for Kunst
Povl Henningsen, museumsleder, Ringe Museum
Sanne Kofod Olsen, direktør, Museet for Samtidskunst
Thomas Bloch Ravn, museumdirektør, mag.art., Den Gamle By. Danmarks Købstadmuseum
Thomas Söderqvist, direktør, Medicinsk Museion
Thorkild Møller, leder og formand, Fanø Kunstmuseum
Tora Ribers, museumsleder, ToldSkat Museum
Deborah Swallow, direktør, dr., The Courtauld Institute of Art, London
Jennifer Mundy, Head of Collection, Tate Modern, London
Sir Norman Rosenthal, advisor, tidligere direktør, Royal Academy, London
Vicente Todolí, direktør, Tate Modern, London
Andrew Perchuk, ph.d., dr., leder af Contemporary Programs and Research The Getty Research
Institute, Los Angeles
David van der Leer, Assistant Curator, Architecture and Design, Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Nancy Thomas, vicedirektør, LACMA, Los Angeles
Phil Nowlen, direktør Getty Leadership Institute, Los Angeles
Richard Armstrong, direktør, Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Fremtidens kunstmuseum 3

Arken

Museum for Moderne Kunst

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Indledning

s. 5

2. Forståelsesramme: Et ændret kulturelt landskab

s. 9

2.1 Dansk kultur i forandring: Fra monokultur til multikultur

s. 9

2.2 Ændringer i skolevæsenet og nye undervisningsformer: Fra undervisning til

s. 11

læring
2.3 Æstetisering af hverdagslivet: Eventkultur og oplevelsesøkonomi

s. 15

3. Historisk baggrund: Udviklingen af det danske museumsvæsen

s. 17

3.1 Museet og dets publikum: Fra dannelse til selv-dannelse

s. 17

3.2 Dannelse bliver til formidling

s. 19

3.3 Fremtidens udfordring: Selv-dannelse og nærvær

s. 21

4. Spørgeskemaundersøgelse: Besvarelser fra de danske museer

s. 25

4.1 Kulturen i fremtiden

s. 25

4.2 Forskning

s. 27

4.3 Profilering og samarbejde

s. 29

4.4 Ledelse og økonomi

s. 30

5. Fremtidens kunstmuseum: Opmærksomhedspunkter

s. 32

5.1 Museumsvæsenet: Kunstmuseernes værdi

s. 32

5.2 Museumsoplevelsen: Tværfaglighed og brugerdrevet innovation

s. 36

5.3 Forskning på kunstmuseerne

s. 41

5.4 Formidling: Outreach

s. 47

6. Konklusion

s. 55

7. Litteraturliste

s. 57

Fremtidens kunstmuseum 4

Arken

Museum for Moderne Kunst

1. INDLEDNING
I kunstfaglige og politiske kredse diskuteres det i disse år, hvilken rolle kunstmuseet vil indtage i
fremtidens samfund. ARKEN Museum for Moderne Kunst har derfor, med støtte fra Kulturarvsstyrelsen (KUAS), sat sig for at undersøge, hvordan museumsinstitutionen sikrer sig en central
position som aktiv medspiller i fremtidens kulturelle landskab, særligt med fokus på kunstmuseerne. Er de danske kunstmuseer på omgangshøjde med den kulturelle udvikling? Hvilke særlige
oplevelser kan kunstmuseerne tilbyde i informationssamfundets brede vifte af oplysnings- og
underholdningstilbud?
Kunstmuseerne og det kulturelle landskab, som de eksisterer i, har ændret sig markant de seneste
20 år. Bevægelsen fra mono- til multikultur, nye undervisningsformer, ændringer i medievaner og
forbrugsmønstre samt demokratiseringstendenser, der bringer traditionelle hierarkier og autoriteter under pres, er blot nogle af de faktorer, der skaber nye muligheder og udfordringer for
museerne. De ændrede vilkår kræver, at museerne opdaterer deres selvforståelse i forhold til den
omgivende virkelighed.
Samtidig er kunstmuseerne blevet en markant spiller i oplevelsesøkonomien. Det danske
museumsvæsen står i en overgangsfase, hvor museerne generelt bevæger sig i retning af at være
dynamiske udbydere af kulturoplevelser.
Ifølge Danmarks Statistik havde de danske kunstmuseer i 2009 2,7 mio. besøgende.1 Der er stor
søgning til museerne, og besøgstallene har generelt været stigende i de sidste år, men hvad er
det, kunstmuseerne i fremtiden skal tilbyde de mange gæster? Det er af afgørende betydning at
spørge, hvilken rolle kunstmuseet skal spille i det 21. århundrede; hvordan involverer man offentligheden i kunstmuseet, og hvordan tjener kunstmuseet bedst offentlighedens interesser?

Statistik over besøgende på alle danske kunstmuseer. Danmarks Statistik. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/
default.asp?w=1280
1
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ARKENs undersøgelse udnytter museumsinstitutionens unikke placering mellem teori og praksis
for at sikre et resultat, der sammentænker en teoretisk funderet kulturanalyse med de praktiske
erfaringer, som museerne ligger inde med. For at sikre denne synergi har ARKEN inddraget både
universitetsforskere og museumsfolk, nationalt og internationalt.
De danske kunstmuseer har deltaget i en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, og undervejs i
projektet har ARKENs medarbejdere besøgt flere internationale museumsinstitutioner, primært
i USA og England; bl.a. Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Getty Leadership Institute
og Getty Research Institute i Los Angeles, Guggenheim i New York samt Courtauld Institute og
Tate Modern i London.
De seneste ti år har museumslandskabet været præget af et større antal nybyggerier. Både nye
kunstmuseer og iøjnefaldende tilbygninger har højnet den arkitektoniske standard for de danske museer, og dette afspejler en international tendens. Som blot ét ud af mange eksempler
påbegyndte Tate Modern i London i 2006 en udvidelse af udstillingsarealet på 23.000 m2, og i
Kina planlægger man at bygge 1000 nye museer i perioden frem til 2015, så alle de byer, der har
mere end 100.000 indbyggere, har minimum ét museum.2 Tendensen kunne ligne en institutionel
renæssance, fordi det er nærliggende at tolke de mange nye byggerier som et håndgribeligt bevis
på, at museet som kulturinstitution værdsættes mere end nogensinde – og at museet tilskrives en
central rolle i samfundsudviklingen. Spørgsmålet er imidlertid, om museernes fysiske ekspansion
bliver fulgt op af grundige indholdsmæssige overvejelser? Væksten har været fokuseret på de ydre
rammer, og ikke på en nødvendig, mere generel opdatering af institutionen som sådan. Har det
store fokus på bygninger trukket opmærksomheden væk fra vigtige diskussioner om museernes
formål?
Samtidig med de fysiske nybyggerier er der også kommet store digitale ekspansioner. Denne udvikling af museernes digitale dimension byder på mange samlings-, forsknings- og formidlingsmæssige potentialer.
Særligt i kølvandet på den finansielle krise har kritiske kommentarer om det museale byggeboom
hæftet sig ved, at større bygninger ikke nødvendigvis medfører bedre kunstmuseer.3 Positive
udlægninger hæfter sig imidlertid ved, at udbygningerne har været afgjort nødvendige for at skabe
tidssvarende institutioner, som kan matche museets rolle som udbyder af kulturelle oplevelser for
et bredere udsnit af befolkningen. Udvidede museer står tilbage med øgede driftsomkostninger,
som sjældent følges af tilsvarende offentlige tilskud, og som ikke er interessante for private fonde
og sponsorer. I mange tilfælde eksisterer der ikke et tilstrækkeligt publikumsgrundlag, eller det er
ikke hensigtsmæssigt med flere besøgende til at dække disse øgede omkostninger gennem varigt
stigende besøgstal og dermed øget indtægt. En rapport skrevet af den amerikanske museumskonsulent Adrian Ellis for Getty Leadership Institute i 2002 advarer imod, at ekspanderende museer
med det øgede behov for indtjening på sigt risikerer at underminere deres eget værdigrundlag,
idet han minder om, at “the pursuit of a mission is an axiomatically unprofitable activity”.4
Robert R. Janes: “Museums in a Troubled World – Renewal, Irrelevance or Collapse?”, New York: Routledge, 2009,
p. 108. Tendensen har fået den populære betegnelse Bilbao-effekten med henvisning til den oplevelsesøkonomiske
succeshistorie om Frank Gherys spektakulære Guggenheim-filial fra 1997, der har placeret byen centralt som kulturog turismedestination. Nyere studier fremhæver imidlertid at museumsbyggeriet på ingen måde alene kan tilskrives
æren for den økonomiske vækst i området – idet museet blot var en del af en mere omfattende plan for regional
vækst, indbefattende en lufthavn, metrolinie, erhvervs- og beboelsesbyggerier, industri, teknologi mv. Se Robert Janes
p. 110-111.
3
András Szántó: ”Will US Museums Succeed in Reinventing Themselves?” I The Art Newspaper, nr. 209, januar 2010.
4
Adrian Ellis, citeret i Janeson p. 109.
2
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Udviklingen er af stor betydning for det danske museumsvæsen og gør det presserende at
fokusere på museumsvæsenets samfundsmæssige rolle.
Det store fokus på institutionel vækst, både hvad angår bygninger, besøgstal og økonomi, risikerer
at medføre, at de økonomiske faktorer, der skulle være midler til at opfylde museernes egentlige målsætninger, får karakter af selvstændige mål og står alene som det grundlag, kvaliteten af
museernes arbejde vurderes på. Man kan spørge til museumsinstitutionen på mange forskellige
måder. Vi har valgt at anskue kunstmuseet ud fra kulturanalytikerens position. Det gør vi, men
med en viden om, at vi som museumsansatte også er dybt involverede i stofområdet. I vores
øjne er det mest interessante spørgsmål ikke det ontologiske “Hvad er museet?”, men “Hvad gør
museet?” – og det ikke bare i forhold til den enkelte, men i forhold til hele samfundet. Vi interesserer os for museet som et kulturskabende og kulturreflekterende sted. Vores perspektiv for
hele undersøgelsen har været fremadrettet. Hvad er visionerne for fremtiden? Hvad bør museet
gøre? Hvad kan det gøre?
Rapporten fokuserer på kunstmuseerne, men har et klart tværfagligt sigte og vil bl.a. behandle
det potentiale, der kan ligge i innovativt samarbejde på tværs af museumskategorier. De særlige
opmærksomhedspunkter er museumsledelse, forskning og formidling. Et fokuspunkt er desuden
behovet for at nytænke selve museumsoplevelsen ud fra et øget fokus på brugeren.

Installering af Henrik Håkanssons Different Day udstilling i
2003 på Moderna Museet i Malmø.
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I 2009 var der en fremgang på ca. en kvart mio. flere besøgende på de danske museer i forhold til året før. Besøgstallet for 2009 var med 10,7 mio. besøgende blandt det højeste i 25
år. Det højeste besøgstal på museerne er stadig Kulturåret 1996 med 11,3 mio. besøgende.
Kunstmuseerne havde i 2009 2,7 mio. besøgende, hvilket svarer til et fald på ca. 4 % færre
eller ca. 100.000 færre besøgende i forhold til året før. Der har tidligere været op- og nedgang i kunstmuseernes besøgstal, men generelt ser vi en stigende tendens siden begyndelsen
af 1980’erne. I perioden 1984 til 2009 kom der en mio. flere besøgende på kunstmuseerne,
hvilket er en stigning på ca. 35 %. Kulturåret 1996 var også året, hvor kunstmuseerne, ligesom
med det samlede antal museumsbesøgende, oplevede deres største besøgstal i 25 år, i alt
ca. 3 mio. besøgende.
I 2009 var der i alt 54 kunstmuseer i Danmark, hvoraf de 41 er statsstøttede.
Besøgstallet for kunstmuseerne er stigende på trods af, at der i 2009 var en lille nedgang i
besøgstallene. Sammenholdes besøgstallene med befolkningstilvæksten fremgår det dog, at
besøgstallene blot følger udviklingen i befolkningstilvæksten. Disse tal viser dog kun, hvor
mange gæster der besøger kunstmuseerne, men ikke hvad de får ud af besøget. I stedet for
at tælle, blive de besøgende talt.5

Befolkningstilvækst og antal besøgende på kunstmuseerne
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Kilde: Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk/statsbank5a/default. asp?w=1280
Hooper-Greenhill, Eilean: “Counting Visitors or Vistors who count?” I: Robert Lumley (red.): The Museum TimeMachine, London, Routledge, 1998, p. 213-232.

5
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2. FORSTÅELSESRAMME: ET ÆNDRET KULTURELT LANDSKAB
2.1 Dansk kultur i forandring: Fra monokultur til multikultur
Den danske kultur er under forandring. Det skyldes de sidste 25 års accelererende globalisering,
internationalisering og immigration, men udspringer også af det forhold, at kultur i sig selv er en
dynamisk størrelse. Kultur er kendetegnet ved sin foranderlighed. Kultur – eller kulturer – er ikke
noget, man er spærret inde i, de har ikke faste grænser eller et statisk indhold, men kan udvides
uendeligt.
De sidste årtiers accelererende globalisering har gjort Danmark stadig mere forbundet med
resten af verden. Ud over den teknologiske og massekulturelle udviklings tidslige og rumlige
sammenpresning af verden, som har nedbrudt tidligere grænser mellem steder, har en anden
væsentlig faktor været vor tids øgede internationalisering, som er forankret i de mange konkrete kulturelle møder mellem forskellige kulturer forårsaget af migrationsbevægelser. Danmark
har i de sidste årtier oplevet en øget immigration af fremmedarbejdere hentet i andre lande i
1970’erne, af politiske og økonomiske flygtninge, eksilerede, m.m.
Globaliseringen og immigrationsbevægelserne synes i nogen grad at bryde med de gamle “NordSyd”, “Vest-Øst” og “Centrum-Periferi” opdelinger. I lighed med den øvrige verden er Danmark i
stigende grad blevet et multikulturelt samfund – et faktum som i disse år kolliderer med og langsomt forrykker vores forestilling om Danmark som én homogen national kultur. Den voksende
turistindustri, som inkluderer en del kulturturisme, bidrager ligeledes til et mere sammensat og
internationalt publikum.

Kunstens gab. Den surrealistiske filmmager
Tim Burton på MoMA, New York.
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Den koreanske udstilling på
LACMA.
Som kunstmuseum er vi i dag placeret i en kulturel sammenhæng, hvor vi ikke længere kan regne
med en fælles kulturel klangbund i samfundet, som modsvarer den kulturelle identitet og historie,
som museet repræsenterer. Her er ARKEN et godt eksempel. Geografisk er ARKEN placeret i
Ishøj, som er et område, hvor man hver dag har globaliseringens kulturelle udveksling tæt inde
på livet. I Ishøj bor der 102 forskellige nationaliteter. Set i lyset af globaliseringen og diskussionen
af fremtidens identitet bliver dette område pludselig et af Danmarks bedste bud på et lokalt,
multikulturelt samfund.
Spørgsmålet er, hvordan museerne bedst forvalter den danske og internationale kulturarv med
globaliseringens virkelighed som bagtæppe. I USA kan man fremhæve et af landets store museer,
LACMA, som eksempel på et kunstmuseum, der meget aktivt forholder sit arbejde til omgivelsernes sammensætning kulturelt set. Da det koreanske “samfund” i Los Angeles udgør mere end
en million af byens befolkning, udformer museet eksempelvis udstillinger om koreansk kunst. Det
er udstillinger, som helt konkret reflekterer befolkningens kulturelle spredning, og i tilfældet med
koreansk kunst er skabt med et bevidst ønske om at tiltrække Los Angeles’ koreanske befolkning.

ARKEN vurderer, at kunstmuseerne bør tage aktivt stilling i forhold til den kulturelle udvikling
fra monokultur til multikultur, som de er del af. Museet bør gennem udstillinger og indsamling bidrage med konstruktive redskaber til at udvikle lokalområdets kulturelle identitet(er).
Dette kan ske gennem øget satsning på outreach, medborgerskab, brugerinddragelse, medinddragelse i demokratiske processer og et kulturelt differentieret udstillingsprogram og
samlingspolitik.
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2.2 Ændringer i skolevæsenet og nye undervisningsformer: Fra undervisning til
læring
”Fra undervisning til læring” var det pædagogiske slagord op gennem 1990’erne, og der
kom et retorisk skift i skolevæsenet fra at tale om undervisning til at tale om læring. Det
hang især sammen med antagelsen om, at viden ikke kan overføres direkte fra en person
til en anden, og der blev dermed taget afstand fra begrebet om undervisning, hvor viden
overføres fra lærer til elev. Læringsbegrebet derimod markerer, at eleven selv er en aktiv del
i at konstruere viden.
Skiftet medfører dog spørgsmålet om, hvorvidt undervisning ikke længere er mulig og ej heller
ønskelig. Det havde måske været mere brugbart at tale om et skift fra indlæring til læring.6 Det
grundlæggende problem var at finde ud af, hvordan der kunne undervises, når viden ikke direkte
kunne overføres.
Hvis ingen kan lære nogen noget, skal vi så overhovedet undervise? Ja, men vi skal nytænke vores
forståelse af ”undervisning”. Jens Rasmussen definerer undervisning således “Undervisning kan
forstyrre bevidstheder, sætte nye tanker, idéer eller følelser i gang, den kan introducere nye emner, og det er i undervisningens sociale kommunikation elevernes forståelse kan efterprøves”.7
Undervisning defineres her som en intentionel og målrettet kommunikation, der har til formål, at
eleven lærer noget. Men den centrale problematik fastholdes, da det påpeges, at blot fordi elever
undervises, lærer de ikke nødvendigvis noget. Der skelnes altså mellem undervisning som et ønske om at fremme læring gennem kommunikation og elevernes reelle læring.8

Undervisning på ARKEN.
Jens Rasmussen: “Læring og Læringsteorier” Tidsskriftet KVAN 54 Læring og undervisning, Børge Møllers grafiske
hus, Århus, 1999.
7
Ibid.
8
Læring forstås som forandring af elevernes viden, værdier, evner, følelser m.m.
6
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Nye undervisningsformer
For at sikre elevernes læring kræves der nye undervisningsformer, hvor eleverne skal tage ansvar
eller måske nærmere medansvar for egen læring. Dette kræver en redefinering af lærer- og elevrollen samt et opbrud i den indbyggede magtrelation mellem lærer og elev. Ifølge Luhmann lykkes
undervisning, når “(...) begge systemer gør hinanden i stand til at introducere deres egen allerede
konstituerede kompleksitet til hinanden”9 Hvis sammenhængen mellem undervisning og læring
skal lykkes, kræver det altså, at der sikres en undervisningskommunikation, der indeholder viden,
der udgør en relevant, kompleks og meningsfuld omverden for elevernes læring, og at eleverne
får mulighed for at deltage i en undervisningskommunikation. Dette kræver, at lærernes rolle er
central, og at lærerne ikke blot skal indtage en tilbagetrukket rolle som vejleder eller facilitator,
som det var tilfældet i 1970’ernes og 1980’ernes erfaringspædagogik.
Overfører vi dette til museet og museets formidlingsforpligtelser er udfordringen så, hvordan vi
kan forstyrre bevidstheder og sætte nye tanker i gang! Dette kræver selvsagt også et skift i, hvordan vi bedriver museum. Hvilke nye metoder kan vi eksempelvis bruge til at sætte tanker i gang
i forhold til en udstilling, en omvisning eller en katalogtekst, når præmissen er, at ingen kan lære
nogen noget. Med andre ord hvordan skal vi så formidle på museerne? Ligesom i skoleverdenen
kræver det nye formidlingsformer, hvor de besøgende tager medansvar for egen læring samt en
nytænkning af museets og de besøgendes rolle og sidst men ikke mindst en redefinering af den
indbyggede magtrelation mellem museum og besøgende.
Museets udfordring kan dermed ses som at sikre en kommunikation, der indeholder viden, som
fungerer som en relevant, kompleks og meningsfuld omverden for vores besøgende, samtidig
med at vores besøgende får en mulighed for at deltage i kommunikationen og dermed selv aktivt
konstruere viden og værdier.

Når museet uddanner unge
ARKENs 3-4 årige talentskole for unge, Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK), er et drivhus
for unge talenter på Vestegnen. Her skabes de bedste rammer for, at særligt talentfulde unge
kan forberede sig til optagelse på de kreative uddannelser f.eks. kunstakademier, designskoler
og arkitektskoler. BGK er altså en prækvalificering til kunstnerisk virksomhed.
Kursisterne arbejder med gæstekunstnere to eftermiddage om ugen i tre-ugers moduler,
hvorefter de i en weekend præsenterer resultaterne af deres anstrengelser. I 2009 blev det
bl.a. til udstillingen “Så hænger det hele på mig” i en tidligere bankfilial i Ishøj Centeret, en
studietur til Berlin samt en videofestival med deltagelse fra andre BGKer.
http://www.arken.dk/content/dk/arken_for/unge/arken_bgk
Nichlas Luhmann: ”Sociale Systemer. Grundrids til en almen teori”, Hans Reitzels Forlag, 2000.
Og Knud Illeris: “Læring”, Roskilde Universitetsforlag, 2006. Samt Lars Qvorstrup. “Det hyperkomplekse samfiund”,
København, Gyldendal, 1998.

9

Fremtidens kunstmuseum 12

Arken

Museum for Moderne Kunst

Den engelske professor i museumsstudier Eilean Hooper-Greenhill fokuserer netop også på
dette skift fra undervisning til læring. Hun betragter det som et skift fra det modernistiske til det
postmodernistiske paradigme i forhold til formidlingen på museerne.10 Publikum kan ikke længere
betragtes som tomme kar, der skal fyldes op med viden på museerne. I dag kommer publikum
med en i forvejen bevidst viden som forudsætning. Denne viden tager læringsdelen fat i; publikum
og institution kan lære noget af hinanden. Der gøres op med den transmissionsbårne kommunikation til fordel for en mere dynamisk og interaktiv kommunikation i dag.
For at de besøgende får en reel mulighed for at deltage i kommunikationen, kræver det dog en
rolleændring både i museet og hos de besøgende. Der er ikke længere tale om en envejskommunikation fra museet til de besøgende, og magtrelationen bliver derved ombrudt. Vores roller
skal dermed redefineres. Her kan vi måske lære af skoleverdenens erfaringer, så vi nedbryder de
eksisterende magtrelationer, men uden nødvendigvis at ende i en meget tilbagetrukket position.
Et større fokus på rollerne kan måske være vejen til at sikre den gode kommunikation mellem
museum og besøgende, som bidrager både til museets og til de besøgendes læring. Men også
komme brugere/ikke-brugere i møde igennem outreach og derved skabe en følelse af medborgerskab. Dette kan blive helt centralt i forhold til at udvikle fremtidens kunstmuseum.

Undervisning i ARKENs arkitektur.
Hooper-Greenhill, Eilean: “Changing Values in the Art Museum: Rethinking Communication and learning”. I: Messias
Carbonell, Bettina (Red.): Museum Studies: An Anthology of Contexts, Oxford, Blackwell Publishing, 2004.
Se også Geroge E. Hein: “Learning in the Museum”. London, 1998. Og George E.Hein: “ The Constructivist Museum”.
I: Journal for Education in Museums, No. 16, 1995 p. 21-23.
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Fra Helene Illeris’ undervisningsforløb.

En rejse i samtidskunst og arkitektur
ARKEN Undervisning udviklede i 2008 et undervisningsforløb, der satte fokus på museets
og de besøgendes roller med udgangspunkt i Helene Illeris’ model fra artiklen ”Performative
positioner i kunstpædagogik”.11 Forløbet bestod af fem delforløb, to på museet og tre på
skolen. De to forløb på museet tog afsæt i dels museet og dels kunsten som performativ
position.
Målet var at stimulere elevernes visuelle refleksivitet, ved at sætte fokus på hvordan vi ser,
og ikke blot hvad vi ser. Først ved at undersøge museet, arkitekturen og rummet ud fra to
forskellige vinkler og derefter ved at undersøge kunsten ud fra to forskellige vinkler.
Forløbet blev derved et kunstpædagogisk møde, hvor alle fem positioner blev ligeværdige
og dermed brød forløbet med det traditionelle kunstpædagogiske møde, hvor eleverne ofte
reduceres til publikum, værkerne til objekter, udstillingen til et tema og museet til uvedkommende omgivelser.
Helene Illeris: ”Performative positioner i kunstpædagogik”, Valör kunstvetenskapliga studier, 2003.
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2.3 Æstetisering af hverdagslivet: Eventkultur og oplevelsesøkonomi
Historisk sker der i det 20. århundrede en generel velstandsforøgelse, som skaber et materielt overskud i den vestlige verden. Her sker – forenklet sagt – en bevægelse fra nødvendighed til iscenesættelse og æstetisering. Denne bevægelse afføder et øget fokus på kulturel
betydning, betydningsproduktion og livsstil. Udviklingen fortsætter i det 21. århundrede, og
det er på grund af denne udvikling, man kan forestille sig, at kunstmuseet, der opererer inden for det symbolskes område, vil kunne komme til at spille en mere betydningsfuld rolle i
fremtiden – som tegntyder og iscenesætter par excellence – samtidig med, at kunstmuseet
naturligvis også må være bevidst om det tætte bånd til profit og kommercialisering, som
karakteriserer æstetiseringen i det moderne forbrugersamfund. Museets dagsorden står i
kontrast til oplevelsesøkonomiens entydige fokus på det materielle og kommercielle.
Allerede Henry Ford forudså i begyndelsen af det 20. århundrede, at den vestlige verden stod
over for en udvikling, der gik i retning af, at alle aspekter i samfundet ville blive symbolsk formgivet/
designet – selv lugte og lyde.12 I dag er det, der var en tendens iagttaget af Henry Ford i mellemkrigstiden, blevet et defineret træk ved den globaliserede kultur, som museumsvæsenet er del af.
Den kommercielle styling gennemtrænger i dag det vestlige hverdagsliv. Materielle såvel som immaterielle fænomener formes ned i mindste detalje. Det ses inden for en række områder: kropskultur, økologi, politik, forbrugerkultur, byrum, visuel kommunikation, plastikkirurgi, genteknologi osv.
Selv et begreb som “samtidskunst” eller “skandinavisk design” er blevet underlagt en styling, hvor
offentlighedens interesse for disse to områder i høj grad er kommet til at handle om livsstil. Når
man f.eks. møblerer sit hjem med klassisk, funktionalistisk design eller med den helt nye samtidskunst, er det ikke længere blot et tegn på, at man har bestemte holdninger og værdier, men en
blandt mange måder, man kan udtrykke sin identitet på. Moderne design og samtidskunst er altså
også blevet optaget i massekulturen på en måde, hvor det samtidig – ligesom når andre modstrømninger bliver til modestrømninger i mainstreamkulturen - har mistet sit utopiske potentiale.

Fra udstillingen Let’s Entertain: Life’s
Guilty Pleasures i 2000 på Walker
Art Museum, Minneapolis.
Sheldon og Martha Cheney (1936): “Art and the Machine. An Account of Industrial Design in 20th Century America.” New York: Acanthus Press, 1992, p. 241
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Den kommercielle styling af hverdagslivet har de seneste år vundet stor udbredelse. Som forbrugere bakker vi op om de produkter, der har en høj sanselig appel, og som rammer vores
følelser og vores ønsker om identitetsskabende ydelser. Denne udvikling skinner også igennem i de navne, vi giver den kultur, som omgiver os. Vores samtidige kultur beskrives som en
“oplevelsesøkonomi”, en “marketingkultur”, en “livsstilskultur” eller en “begivenhedskultur”. Alle
fire betegnelser understreger, at her er tale om en kultur, som vægter omgivelsernes og tingenes
symbolske værdi – ikke tingenes produktion eller den konkrete funktion, men alt det, som ligger
ud over: oplevelser, begivenheder, marketing og livsstil. Inden for denne kulturelle logik er romantikkens æstetikbegreb (som vi kender det fra kunstens verden) for længst afløst af et langt mere
vidtfavnende “æstetiseringsbegreb”, og æstetiseringen er ikke længere forbeholdt eliten, den er
demokratiseret og kommercialiseret. Æstetiseringen er intensiveret, individualiseret og differentieret. Vi oplever vækst inden for markedsføring og massemedier.
Udviklingen i retning af en højere grad af æstetisering af den enkeltes hverdagsliv er en del af en
kommerciel, økonomisk udvikling. Denne udvikling indebærer en kommercialisering af den enkeltes livsverden. Den indebærer også, som vi har set det på kunstens område, en forestilling om
økonomisk og social vækst som centrale faktorer i legitimeringen af kunsten.
Museumsinstitutionen er således placeret i en verden, som nogle gange næsten synes at flyde
over med insisterende sansemættede produkter og oplevelser, og det er i denne marketings- og
livsstilskultur, at institutionen må finde en relevant placering og afbalanceret selvforståelse. Det
direkte mål med kunstmuseets virke kan ikke være at tjene som økonomisk og social løftestang
i samfundet, da museets langsigtede legitimering i så fald vil forsvinde til fordel for en kortsigtet
løsning. Men det er væsentligt, at kunstmuseet formår at agere i og betjene sig af vor tids marketings- og livsstilskultur og tilbyder alternativer til dette bl.a. ved at ‘forstyrre bevidstheder’ og
udfordre konsensus og doxa.

Oscar the Grouch af Urs
Fischer. Brant Foundation
Art Study Center, Greenwich, Connecticut, 2010.
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3. HISTORISK BAGGRUND: UDVIKLINGEN AF DET DANSKE
MUSEUMSVÆSEN
3.1 Museet og dets publikum: Fra dannelse til selv-dannelse
Dansk museumshistorie udspringer af renæssancens studiesamlinger som Worms Samling og
Kunstkammeret, samlinger der blev oprettet som genstandssamlinger og studerekamre for
kongehuset og en lille udvalgt skare, der herigennem fik adgang til at forstå mennesket og den
verden, vi lever i. Denne for datiden ideelle kombination af bogsamlinger og genstandssamlinger
blev forudsætningen for de offentlige museer, som vi kender dem i dag. Herved opstod sammenblandingen af dannelse og udstilling, som stadig er museets særkende i dag.
Det danske museumsvæsen, som vi kender det i dag, har sit afsæt i renæssancens samlinger, men
det moderne kunstmuseum opstod først langt senere. En række specialmuseer blev dannet i
forbindelse med opløsningen af Kunstkammeret i første halvdel af 1800-tallet. “Det Kongelige
Billedgallerie” åbnede for offentligheden i 1827. Her placerede man den udskilte billedkunst fra
det tidligere Kunstkammer. Ophængningen stod J.C. Spengler (1767-1839) for. Samlingen blev
udstillet i nødtørftigt indrettede lokaler på det daværende Christiansborg Slot. Hensigten med
at gøre de kongelige samlinger offentligt tilgængelige var at styrke borgersind og nationalfølelse
i den nye nationalstat. Disse første museumsdannelser er karakteriseret ved, at de blev drevet
af de første faghistorikere, det vil sige kunsthistorikere, der ordnede samlingerne efter et kronologisk og stilhistorisk princip. Kunsthistorien som vidensfelt har siden domineret kunstmuseet.

Titelbladstik fra Museum Regium 1696. Dette er
det ældste kendte billede af Kunstkammer- og Biblioteksbygningen, som ses til venstre i midterfeltet.
Stik af Hubert Schaten efter forlæg af Wilchen Riboldt.
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Stik af Ole Worms samling.
Etableringen af de første offentligt tilgængelige samlinger falder sammen med nationalstatens
grundlæggelse. Nationen fik en række institutioner, der tjente til at understøtte overgangen fra
enevælde til nationalstat. Det var her, statsdannelsen fik et fysisk udtryk, en lokalitet man som
borger kunne besøge. Museernes rolle var at ordne og katalogisere fortiden og samtiden til gavn
for staten og for borgerne. Samtidig mobiliserede museerne og faghistorikerne nye kulturelle
ideologier, der var med til at understøtte statsdannelsen. Den nye stats succes afhang af, om man
kunne skabe stærke, fælles ideologier, som borgerne kunne tilskrive sig: fælles love, fælles ideologier, et fælles historiesyn, fælles æstetiske præferencer osv. I Danmark som i så mange andre
lande var man for kunstens vedkommende optaget af den nye nationale kunst. Danmarks første
kunsthistoriker, N.L. Høyen (1798-1870), var ansvarlig for kunstmuseet (Det Kongelige Billedgallerie), og han støttede aktivt de unge kunstnere, vi i dag betegner som danske guldalderkunstnere. Disse kunstnere fik en prominent plads i nationens første kunstmuseum. Dansk kunst var
populær i samtiden, så populær at det kneb med at få de besøgende til at fatte interesse for de
gallerier, hvor de historiske værker var udstillet:
“(…) det er således, når vi gør arrangementet efter, hvad vi tror er bedst, så skal publikum synes
om det. Véd samme ikke bedre, skal publikum lære det rigtige om ej i 10, så i 20 år. Ulykken er, at
publikum ej holder af alt, hvad der hedder skal.”13
Citatet afslører, at de ansvarlige historikere fandt, at det ikke var nogen nem opgave at danne
og udbrede kunstens historie til de forskelligartede besøgende. Men Høyen havde en praktisk
løsning på problemet: Den populære samtidskunst, guldaldermalerierne, blev ophængt ’bagest’,
således at den besøgende måtte vandre gennem salene med den ældre kunst for at nå frem til
Rørbye, Lundbye, Marstrand og Købke.
Selvom det var en udfordring at kultivere de besøgende, så var kunstmuseet en succes fra
starten. Museet fungerede som et institutionelt samlende element, og dansk kunst brillerede som
et visuelt holdepunkt, der styrkede den nationale selvforståelse for danskerne. Kunstmuseet blev
yderligere styrket med opførelsen af Dahlerups museumsbygning i 1896, Statens Museum for
Kunst. Her fik nationens kunstsamling en passende arkitektonisk ramme; en ramme der understøttede det didaktiske element, at publikum fysisk kunne foretage en kronologisk vandring gennem kunstens historie. 14
13
Chr. Jürgensen Thomsen om N.L. Høyens holdning til de besøgende, i et brev til Hildebrand, dat. 20.03.1840.
Citeret i: Kirsten-Elizabeth Høgsbro: ”N.L. Høyen and Chr. J. Thomsen”. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1994. p.
172-186.
Se også: Villads Villadsen: “Statens Museum for Kunst 1827-1952”. Statens Museum for Kunst, Gyldendal, 1998.
14
Hanne Kolind Poulsen:“Videnskabens bastion: Om Julius Lange og opførelsen af Statens Museum for Kunst”. Kunstmuseets Årsskrift, 1992.
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3.2 Dannelse bliver til formidling
Det dannelsesideal, der herskede i 1800-tallet, kan man finde spor af helt frem til 1980’erne.
Det handlede om at formidle kunsten, så alle fik del i et bestemt akademisk historiesyn, formidlet ved at ophænge kunsten som tekst: Som en kronologisk, stilhistorisk fortælling – eller som
en komparativ analyse, der viser sammenhænge eller forskelle i beslægtede værker. I 1980’erne
påbegyndtes en radikal ændring af dannelsesidealet for museernes vedkommende med et regulært paradigmeskift, som langt fra er afsluttet endnu. Paradigmeskiftet opstod som et resultat af
et ideologisk opgør med traditionel museumsdrift, og resultatet blev et skift i fokus; man vendte
kort fortalt blikket bort fra genstanden og over på den besøgende. Dette var bl.a. et resultat af, at
man begyndte at sætte spørgsmålstegn ved kunstmuseets evne til at skabe demokratisk adgang til
kunsten. Efter omfattende franske publikumsundersøgelser blev man i 1970’erne bevidst om, at
museumsgæsten kun potentielt var at finde blandt det bedre og ikke mindst veluddannede borgerskab.15 Man skulle abonnere på et bestemt historiesyn for at have gavn af museumsbesøget.
Som følge heraf tog hele debatten om social inklusion og eksklusion i henhold til kulturen fart.
Samtidig begyndte man at stille spørgsmålstegn ved den kronologiske fortællings potentiale,
ved udvalget af genstande og ved museets berettigelse. Før interesserede man sig for praksis;
hvorledes man optimerede og drev et museum efter gældende principper, i traditionel forstand:
Museumskendskab. Det nye var, at man begyndte at stille spørgsmålstegn ved det bestående og
interessere sig for museernes betydning og deres rolle i samfundet. Udviklingen skydes bl.a. i gang
med udgivelsen af antologien The New Museology redigeret af Peter Vergo i 1989. Studiet af
institutionen frem for genstandene vinder indpas, og forskningsfeltet museologi vokser eksplosivt,
således at forskningen i dag inddeler sig i en række kategorier, der alle vedrører det komplekse
og sociale fænomen, som museet er: Genstande og klassifikation, genstande som repræsentanter
for videnskabshistorien. Museer og deres kontekst. Museets eksisterende og måske kommende
besøgende, det vil sige studiet af museets besøgende. Reception og formidling – hvordan opfatter vi de udstillede genstande. Lige siden har museumsfolk og beslutningstagere jævnligt taget
pulsen på museets demokratiske potentiale ved at diskutere, hvad det er, den besøgende skal
have ud af museumsbesøget. Skal det være viden eller oplevelser, eller er en kombination mulig?
Museet som leverandør af viden om kunst er i høj grad stadig aktuelt, og det er da også viden,
de besøgende efterspørger og forventer at få; viden og oplevelser. 16 Den viden, der formidles,
har afsæt i et kunsthistorisk forskningsfelt, der har udviklet sig markant siden 1800-tallet. I dag
formidles forskningen i udstillinger, der søger at supplere vidensformidling med oplevelser for
publikum. Eksempelvis er det ikke længere udelukkende forskningsresultater, der fremlægges eller
ophænges på væggene, i stedet ser man eksempler på en udstillingsiscenesættelse, der engagerer
den besøgende i en given problemstilling, gerne på baggrund af forskning. En tilgang, der ansporer
den besøgende til aktivt at danne sin egen holdning.

Pierre Bourdieu og Alain Darbel : The Love of Art. Polity Press and Blackwell Publishers, (1969) 1991.
Publikumsundersøgelser viser gang på gang, at museumsbesøgende generelt forventer, at et museumsbesøg
bidrager med viden, information og læring. Oplevelser kommer i næste række. Se eksempelvis Moesgårds Museums
publikumsundersøgelse fra 2007, hvor 98,2% af de adspurgte besøgende svarer, at de er enige i, at museumsbesøget
var ’lærerigt’. Næsthøjeste score er ’oplevelse der huskes’, hvor 91% af de adspurgte er enige.
http://moesmus.dk/archive/pdf_dokumenter/Aarsberetninger%20og%20skrifter/Moesgaard%20publikumsundersoegelse%20sommer%202007.pdf
15
16
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Der er paralleller i den kunsthistoriske forskning, der bedrives på universiteterne og på museerne.
Den store forskel er, at formidlingen af forskningen spiller en hovedrolle for museerne. Det er
først fra 1980’erne og frem, at vi ser, at formidlingen for alvor vinder indpas på museerne som et
led i føromtalte paradigmeskift. “Museologien”, som er kombinationen af faghistorie og formidling,
udgør et unikt forskningsfelt for museerne.
I de seneste årtier har der været megen fokus på formidling på museerne, og viden blev suppleret med kravet om oplevelser og underholdning. Som et resultat heraf har det i en periode
været populært at opfatte museumsgæsten som forbruger, og museerne begyndte at skele til
underholdningsindustrien. Museumsinspektøren, der hidtil udlagde den kunstfaglige tekst gennem udstillinger og kataloger, har i dag en bred vifte af arbejdsopgaver: Formidling af værket
og af kunstnerens autentiske stemme, formidling af skiftende politiske ideologiske dagsordner,
PR-maskine, fundraising, tilse at sponsorer får udvidet adgang og samtidig opretholde balancen,
således at museets integritet og autonomi ikke kompromitteres, samt sørge for, at museumsgæsten udfordres og dennes behov for viden og oplevelser imødekommes. Den museumsansatte
skal i dag opfylde en række opgaver, som hver især repræsenterer enkeltstående fagdiscipliner
i andre sammenhænge. Der er ingen tvivl om, at de nye fagdiscipliner, der er blevet integreret i
museumsverdenen, har ændret museet og museumsoplevelsen for den besøgende i en inkluderende og anti-elitær retning.

Brugerinddragelse i udstillinger
Et eksempel er Sarah Hydes udstilling ”Exhibiting Gender”, der formåede at få de besøgende
til at tage aktivt del i udstillingen og engagere sig i en kompleks problemstilling. Halvtreds
værker fra samlingen Whitworth Art Gallery blev udstillet parvis, det ene af en mandlig kunstner og det andet af en kvindelig kunstner. Der var ingen værkskilte i udstillingen, i stedet var
der et skilt ved hvert par, hvor der stod: ”Hvilket af disse to kunstværker, tror du, er skabt af
en kvinde?” Herefter kunne de besøgende diskutere og tage stilling til, hvordan de mente, at
kønnet blev udtrykt i kunstværkerne, de kunne diskutere deres egne observationer og reaktioner. Efterfølgende kunne man ved at læse et tekst-ark i udstillingen få ‘svaret’, samt læse
yderligere om de komplekse problemstillinger der kendetegner køn og kunst. Udstillingen
var en succes, ikke mindst målt på den tid som de besøgende brugte på udstillingen, hvilket
var langt over gennemsnittet. 17

17

Sarah Hyde: “ Exhibiting Gender”. Manchester University Press, 1997.
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3.3 Fremtidens udfordring: Selv-dannelse og nærvær
For at opfylde målsætningen om flere besøgende og mere diversitet, som man jo vanskeligt kan
være uenig i som museumsmenneske, er det vigtigt at tage debatten: hvordan ser museumsgæster anno 2010 ud? Hvem er det, vi skal have i tale og hvordan? Hvad sker der, når en politisk
velfærdsdiskurs flytter ind på kunstmuseet? Er det muligt at varetage højt specialiseret forskning
samtidig med, at man som museumsansat skal gå i dialog med nye publikumsgrupper?
Hvordan ser fremtidens inkluderende museum ud? Museet som mødested og refugium, kunst
der healer eller kunst som kulturudveksling? Der er mange muligheder.
Ifølge ph.d. stipendiat og forsker i kunstformidling til voksne på Statens Museum for Kunst, Mette
Houlberg Rung, så skal fremtidens museum have udviklingsapparatet, således at de er tunet
ind på selv-dannelse.18 Selvom de store fortællinger er døde, er der i høj grad brug for de små
fortællinger, der stimulerer selv-dannelsen eller udviklingen hos den enkelte. Museet er den perfekte lokalitet for udviklingen af det kreative og innovative menneske, et socialt rum hvor den
besøgende opfordres til refleksion og engagement, der slutteligt fører til selv-dannelse samt
medejerskab gennem aktivt medborgerskab.

Et eksempel på en kunstudstilling, der skaber rum for selv-dannelse og engagement er
Esbjerg Kunstmuseums Æstetiske Laboratorium; et forundringskammer i krydsfeltet mellem
naturvidenskab og billedkunst.
Se www.eskum.dk

Esbjerg Kunstmuseums
Æstetiske Laboratorium.
18

Mette Houlberg Rung: “Art Museums and Creative Citizens”. Museological Review. 13, 2008. p. 1-10.

Fremtidens kunstmuseum 21

Arken

Museum for Moderne Kunst

UTOPIA på ARKEN
Et andet aktuelt eksempel er ARKENs UTOPIA-projekt, der gennem kunsten sigter mod at
formå at få beskueren til at engagere sig i at formulere drømmen eller forestillingen om den
bedste af alle verdener. Projektet skiller sig ud, fordi der ikke kun er tale om en temaudstilling
med et interessant emne, der belyses gennem kunsten, men et 360 graders museumsprojekt,
der over tid og gennem en bred vifte af tiltag kommer til bunds i emnet og ikke mindst ud
i kanterne. Ud over en række udstillinger på museet har UTOPIA et outreach-element, der
bringer projektet uden for museets matrikel og engagerer Vestegnens beboere.
Der er et tilhørende forskningsprojekt, der meget ambitiøst sigter mod at skabe sammenhæng mellem kunstnerisk praksis og udstillingspraksis: hvordan anvender man utopisk
tænkning i en udstillingssammenhæng? UTOPIA indforskriver således ikke bare kunsten i
en dialog om fremtidens idealsamfund med den besøgende, også lokale borgere inddrages,
forskningen mobiliseres, og museets kuratorer aktiveres til at tænke nyt – alle parter får
mulighed for selv-dannelse.
http://www.arken.dk/content/dk/udstillinger/utopia

Uddannelsesforløb for unge i Katharina
Grosses UTOPIA-udstilling på ARKEN.
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Men skal den besøgendes mulighed for selv-dannelse stå alene som succeskriterium for fremtidens kunstmuseum, eller har vi mere at byde på? Den seneste kulturhistoriske forskning peger
på, at dannelse bør kombineres med noget så flygtigt og vanskeligt at opnå i det offentlige rum
som nærvær. 19
En forudsætning for dannelse er fortolkningen. Dette udbygges nu med teoretiske overvejelser,
om hvorledes “nærværet” iscenesættes eller imødekommes som et fænomen, der hænger nøje
sammen med tolkningen inden for alle kulturelle fænomener. Gumbrecht påstår, at humanistisk
forskning gennem tiden har overset, at ligeså vigtigt som det er at tilskrive noget mening – at
fortolke, ligeså vigtig er nærværet. Nærværet forstået som en dimension af det at være til stede,
en dimension hvor kulturfænomener og begivenheder bliver manifeste og påvirker vore sanser
og kroppe. Det lyder enkelt, næsten banalt – men i virkeligheden er det en stor udfordring for
en vidensbaseret kulturinstitution som kunstmuseet at skabe mulighed for, at museumsoplevelsen
intensiveres.
Hvordan skaber museet rum for det personlige nærvær i oplevelsen, i tolkningen? Og hvorfor
er det så vigtigt og samtidig centralt? Det er det, fordi selve dannelsesidealet spænder ben for
oplevelsen og dermed for følelsen af nærvær. Det at tilskrive en genstand mening, at fortolke
den, kræver distance til det oplevede – modsat indlevelse og tilstedeværelse, der fordrer det
modsatte. Hvorfor nærvær? Fordi nærværet opfylder et behov, som vi alle har og som bl.a. kunstmuseerne, kan skabe. “ Vi ser på kunst i håbet om, at mødet ændrer os, ændrer vores holdning til verden, skærper vore sanser, så verden giver mening på ny” skriver Director of The Art
Institute of Chicago, James Cuno, i en essay-samling udgivet i 2004 med samtaler med en række
museumsdirektører. Ifølge Cuno forventer museumsgæsten, at museumsfolk køber, bevarer og
udstiller kunst, der er i stand til at berige eller sågar ændre deres livssyn. Kunst forventes at gøre
indtryk, og det bør museerne forsøge at honorere. Artiklernes forfattere er enige om, at det er
kunstmuseets hovedopgave at tilse, at den besøgende får adgang til et privilegerende møde med
god kunst.
Nærværet som et billede på den ultimative museumsoplevelse gælder ikke kun kunsten og
kunstmuseerne. Tilsvarende kan opstå i mødet med den historiske genstand, eller en etnografisk
genstand kan give museumsgæsten en oplevelse af nærvær med fortiden eller andre folkeslag. En
overvejende andel af museumsgæsterne har tilsvarende oplevelser, når muligheden for at røre
ved museumsgenstande er til stede. Når museumsoplevelsen giver mulighed for at anvende flere
sanser ud over synssansen, forstærkes oplevelsen. Det handler om at skabe rum for nærvær og
netop museernes faste samlinger anses for at være et stort aktiv hvis det er den vej, man som
museum ønsker at gå.

19
Hans Ulrich Gumbrecht: “Production of Presence: What meaning cannot convey”. Stanford University Press, 2004.
Og: Gitte Lønstrup: “Nok se – men også røre. Hands on” som formidlingsstrategi på arkæologiske museer”. Nordisk
Museologi 2, 2005.
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Pilletæppe fra Cradle to Grave udstillingen
på British Museum.

Cradle to Grave
Camilla Mordhorst giver et bud på, hvordan nærvær fungerer som formidlingsstrategi i en
kulturhistorisk udstilling, i hendes anmeldelse af British Museums prisvindende udstilling ’Living and Dying’. 20 I den del af udstillingen, der hedder “Cradle to Grave”, findes udstillingens
mest populære genstand: en installation af kunstnergruppen Pharmacopoeia.
Succesen skyldes ifølge Mordhorst, at det lykkedes gennem kunstinstallationen at skabe
nærhed og nærvær i en udstilling med et alvorligt tema, der handler om forskellige kulturers
holdninger til livet og døden og om, hvordan vi opretholder trivsel og et godt helbred. Værket består kort fortalt af en oplægning af al den medicin, et voksent menneske i den vestlige
verden indtager i løbet af et langt liv, i alt omkring 14.000 piller. Det er et æstetisk smukt 13
meter langt pille-tæppe, men samtidig overrasker mængden og giver stof til eftertanke.
Grebet består i, at samtidskunstværket over for den historiske eller etnografiske genstand
skaber nærhed til den verden, som den besøgende lever i. Som følge heraf er der et stort
potentiale for at føle nærvær – i udstillingen.
Camilla Mordhorst: “Exhibition Review Article.The Power of presence: ‘The Cradle to Grave’ installation at the British
Museum”. Museum and Society, nov. 2009, 7 (3), p. 194-205.

20
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4. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE:
BESVARELSER FRA DE DANSKE MUSEER
”Ulykken er, at publikum ej holder af alt, hvad der hedder skal” mente N.L. Høyen i 1840 og
valgte bevidst at styre de besøgendes gang igennem samlingerne, således at de skulle igennem de ældre samlinger, før de nåede de nye værker af bl.a. Købke. Men hvordan betragter
museerne de besøgende i dag, og hvilke udfordringer og muligheder ser de i forhold til disse
i fremtiden?
I forbindelse med undersøgelsen til denne rapport udsendte ARKEN spørgeskemaer til
museumsledere på de danske kunst-, kultur- og naturhistoriske museer. Spørgeskemaet handlede om, hvad museumsvæsenets vigtigste opgave er i fremtidens samfund? Ud over dette bad
ARKEN de adspurgte om at forholde sig til, hvilken problemstilling, der er den væsentligste fremover, når det gælder emnerne: museumsledelse, indsamling/bevaring, formidling, publikum og
økonomi/administration.
4.1 Kulturen i fremtiden
Centralt for museumslederne er udfordringen at gøre kulturarv og kunst vedkommende og
interessant for så mange som muligt. Der er enighed om, at museets kulturbevarende funktion
skal gøres mere aktuel og uddybes – ikke mindst for de kommunale og statslige politikere. Mange
ønsker, at museerne skal markere sig mere i kulturpolitikken og i højere grad sætte præg på debatter om vores fælles arv og kultur, end tilfældet er i dag.
Museerne skal blive endnu bedre til at forklare, hvorfor kulturarven er bevaringsværdig, og hvad
den betyder for vores fortællinger nu og i fremtiden. Det skal gøres med udgangspunkt i brugerinddragelse, således at den brede befolkning og det politiske landskab forstår nødvendigheden
og relevansen af at indsamle og bevare kulturarven.
Formidlingen er vejen til publikums interesse, og der skal tages højde for, at folk i dag vil inddrages
og have indflydelse. Kunst og kultur skal gøres mere relevant, og formidlingen skal i højere grad
differentieres, således at der bliver plads til, at både fakta, følelser og forskellige brugere kan komme i spil. Fokus er at formidle bredt uden at miste fagligheden. Museerne er ikke primært rum
for genstande, men for mødet mellem mennesker og kultur, og museerne skal være åbne over
for at kunne indgå i andre sociale sammenhænge end de traditionelt tænkte. Den teknologiske
udvikling har især de mindre museer svært ved at være på forkant med i forhold til ekspertise
og økonomi, og der ønskes politisk forståelse for, at alle skal have ressourcer til at blive opdateret
til nutidens standard. Digitalisering, 3D og den netbaserede formidling er afgørende for at gøre
kulturarven vedkommende for nye generationer, og kunst og kultur har primært sin berettigelse
i at være af relevans for nutiden. Den teknologiske udvikling må dog ikke etableres på bekostning
af det personlige møde.
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Museumsinstitutionens særegne kerne og fordel er de autentiske genstande og den faglighed,
der knytter sig til disse. Det er vigtigt, at befolkningen får etableret et ejerskab over kulturarven,
og dette skal ske gennem mere målrettet formidling, så samlingerne kommer i spil på nye og
vedkommende måder. En del af de adspurgte museer er mindre fokuserede på udstillingen som
format og fysisk ramme og udviklingsmuligheder inden for kuratering og præsentation. Men flere
nævner eksperimenter med eksempelvis brugerinddragelse og udstillinger i det offentlige rum
som måder at nå ud over museets rum på. Præsentationen af genstandene og den større iscenesættelse af hele museumsoplevelsen skal også medtænkes som en naturlig del af formidlingen.
At udvikle særudstillinger ud fra faglig fundering i samlingen er en nødvendighed for, at diversiteten bevares.
Særudstillinger ses af de fleste som en nødvendighed for at kunne profilere museet og som det
vigtigste redskab til at sætte nyt lys på samlingerne. Særudstillingerne sikrer variation og giver
plads til eksperimenter og kan meget vel i fremtiden i større grad tilrettelægges i samarbejde med
utraditionelle samarbejdspartnere; scenografer, andre museer, brugerne osv.

De digitale medier kan både onsite og online sikre visuel adgang til aspekter af de originale
genstande, som publikum normalt ikke har adgang til (f.eks. via røntgenfotos, forstørrelser
og lignende). Et eksempel er Louvres Mona Lisa, som er særdeles vanskelig at få adgang til
onsite, men som man online kan se detaljer af, som aldrig ville kunne vises i selve museet
(se: http://www.louvre.fr/llv/dossiers/liste_oal.jsp?bmLocale=en).

“A closer look at Mona Lisa” fra Louvres
hjemmeside.
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4.2 Forskning
Museerne konkurrerer i stigende grad med en alsidig variation af underholdningstilbud, og det
er i fokus at understrege vigtigheden af de oplevelser, som museerne også kan give – fordybelse,
eftertanke, nuanceret viden og holdbare indtryk. Brugeren skal provokeres og udfordres til dialog
med sig selv og andre og ikke blot være passive modtagere eller opfattes som tomme kar.
Museerne har udbredt forståelse for, at dannelsesbegrebet har ændret sig, og ønsker at få de nye
generationer i tale. Netop arbejdet med at få knyttet nye brugergrupper og kulturer til sig er et
væsentligt indsatsområde for fremtidens museum. Især de lokalhistoriske museer lægger vægt på
deres identitetsskabende faktor, idet de kulturelt og socialt er forankret i deres lokalområde og
derved bidrager til at bevare et pluralistisk danmarksbillede. Museerne er i det hele taget optaget
af at være ankerpunkter for vores identitet og orientering i det almenmenneskelige – historisk og
aktuelt. Museerne er med til at definere Danmark og skal i højere grad sætte det danske i relation
til det internationale, både inden for rammerne af forskning, men også i forhold til at tiltrække et
internationalt publikum.
Formidling går hånd i hånd med forskningen. Der skal være plads, ressourcer og tid til at forske
i nye indfaldsvinkler, opdagelser og fortælleformer. Viden skal hele tiden sættes i perspektiv og
belyses på ny.
Der er blandt de fleste museer et ønske om mere og bedre samarbejde med universiteterne,
både nationalt og internationalt. Museerne efterlyser ressourcer til forskning, og dette kan imødekommes ved et bredere samarbejde med forskellige undervisningsinstitutioner, bl.a. universiteter, men også med andre kollegaer og museer. Mange steder er der for få hænder om mange
forskelligartede opgaver: fundraising, markedsføring, pressekommunikation, formidling af samlingen, udstillingstilrettelæggelse m.m. Dette kræver, at den museumsansatte besidder en bred vifte
af kompetencer. En måde at imødekomme dette kunne være ved bedre samarbejde, større
vidensdeling og netværk omkring f.eks. fælles forskningsområder.
Det skal fastholdes, at museet er en videnskabelig institution, og dette kan netop styrkes ved et
øget samarbejde med universiteterne. Museerne er vidensbanker og besidder det privilegium,
at viden her visualiseres i rum; genstandene kan ses og opleves. Det autentiske kan bringe det
teoretiske, analytiske og historiske i spil, og eksempelvis kan samlingerne i højere grad indgå som
genstand for undervisning. De museumsansatte kan fungere som vejledere på relevante opgaver
og indgå i snævrere samarbejder om ph.d.-uddannelser. Museerne nævner også ikke–museologiske forskningsområder som mulige samarbejdspartnere i forbindelse med en gentænkning af
museets rolle og funktion.
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Musée d’Art Contemporain
de Bordeaux.
Forskningen er vital og helt afgørende for, at samlingerne kan gøres levende, synlige og få værdi i
det aktuelle samfund. Forskning er den femte søjle i den danske museumslov og kan ikke adskilles
fra de øvrige aktiviteter (indsamling, registrering, bevaring og formidling).21 Nogle af respondenterne foreslår deciderede forskningscentre, hvor de ansatte ikke har andre museumspraktiske
forpligtigelser, men her er andre betænkelige ved, at forskningen derved netop kommer for langt
væk fra grundelementerne i museumsfundamentet. De færreste ønsker centralisering, men netop
bedre samarbejde og vidensdeling. Det er af stor betydning at få inddraget de fagpersoner, der
besidder et indgående kendskab til samlingerne for at sikre en relevant, brugbar og vedkommende formidling, og derfor må forskningen ikke henlægges til få centrale enheder.
Forskning er også forudsætning for en kvalificeret og indgående formidling. Museerne er primært
for de besøgende, og forskningen skal nå ud over en snæver interessegruppe. Flere museer stiller
dog spørgsmålstegn ved, om de har tilstrækkelig ro og ressourcer til at bedrive kompetent forskning. At finde midler til den basale drift er for mange enormt ressourcekrævende, og derved
kan de ikke opfylde de målsætninger, der er grundlæggende for en museumsvirksomhed. Der
opfordres til, at politikerne lever op til museumslovens intentioner og sikrer, at en fast stab af
medarbejdere får tid til at forske.
Der lægges også vægt på, at forskning har stor indflydelse på kvalificeret og målrettet indsamling.
Nogle efterspørger en mere strategisk indsamlingspolitik, der bør tage udgangspunkt i konkrete
undersøgelser og forskningsrelaterede problemstillinger. Det er centrale udfordringer, som særligt
de kulturhistoriske museer nævner, mens de kunsthistoriske betoner vigtigheden af, at ikke alle
museer indsamler de samme værker. Enkelte foreslår muligheden for kassation og deaccession af
dele af en samling.
21

Den danske museumslov, kap. 1, § 2. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11802
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4.3 Profilering og samarbejde
I det interne forhold mellem museerne ønskes der bedre og mere samarbejde. Dette er primært
i forhold til, at flere efterlyser en koordinering af de respektive indsamlingspolitikker. Der er frygt
for ensretning, og det er et udpræget ønske, at de respektive museers specialer og særegenheder
kommer bedre til deres ret. Der skal arbejdes overordnet med de enkelte museers profiler og
tænkes mere i samarbejde på de områder, hvor der er overlapninger mellem fag – og interesseområder. Det er en udbredt holdning, at en ensretning er på færde, og at dette ikke er vejen
frem. Konkurrence er ikke en konstruktiv model, men som en svargiver formulerer det, “(...) bør
alle museer tænke sig som en del af Museum Danmark”.
Fokus bør være på at blive en samlet stærk museumsfront, der i fællesskab kan markere sig kulturpolitisk og være med til at sikre uafhængig forskning og støtte.
De lokale museer skal både indgå i nationale, men også internationale netværk. Organisationen
Danske Museer (ODM) og International Council of Museums (ICOM) nævnes som selvfølgelige
netværk, men også andre skal til for at sikre, at det enkelte museum forholder sig til en større
verden og ikke lukker sig om sig selv. Helt konkret efterlyser flere bedre opbevaringsforhold. Igen
er det de mindre kulturhistoriske museer, der mangler plads og ønsker fælleslagre og konserveringssamarbejde.

Fra A Hammer Dream-In, Hammer Museum, Los Angeles.
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4.4 Ledelse og økonomi
Administrationen og det øgede bureaukrati er en absolut fællesnævner for lederne i forhold til de
fremtidige udfordringer. Meget få ønsker det administrative lagt sammen i større professionelle
enheder, og det er primært de mindste museer, der ser dette som en nødvendighed, mens andre
peger på, at administrationen netop skal være decentral for ikke at sinke beslutningsprocesser i
det daglige arbejde. Særligt de små museer har som nævnt ikke midler eller kompetencer til at
imødekomme tidens teknologiske krav, og enkelte ser derfor fordele i en decideret sammenlægning, også i forhold til markedsføring, som der skal bruges flere og flere ressourcer og tid på.
De fleste peger på, at sikring af basismidler til drift - som nogle mener, primært skal komme fra
statsligt hold, mens andre lægger vægt på de kommunale tilskud - er en forudsætning for at få tid
til andet end at søge puljemidler og eksterne ydelser.
Der er ingen konkrete løsningsforslag, men en skærpet professionel arbejdsdeling i netværk
og samarbejde er det brede ønske. Der ønskes bestemt ikke standardisering gennem centralisering, men større vidensdeling og samarbejde, således at det særegne og lokale kan styrkes:
“(...) herved kan museerne samle ressourcerne til det fælles bedste frem for at sprede for individuel institutions vinding.”
Mange deler en bekymring for, om museet kan bevare sin politiske uafhængighed i takt med, at
tilskud bliver nedskrevet. Det at overkomme kløften mellem midler og opgaver ser mange som
frustrerende, og flere spår, at hvis udviklingen fortsætter, vil det i fremtiden være nødvendigt med
en mindre basisvirksomhed og flere projektansatte. En udvikling som beklages, da det særligt vil
gå ud over forskningen og muligheden for at arbejde i dybden, da fordybelse og tid taber i spillet
om råderum og ressourcer. Flere ser en udfordring i at bevare den faglige integritet i balancen
mellem interne og eksterne behov og forventninger. Udfordringen bliver her igen at lære at
tænke utraditionelt og have øje for andre aktører og samarbejdspartnere. Her nævner enkelte
muligheden for at indgå utraditionelt samarbejde med teatre, biblioteker og kulturhuse.
Den store udfordring er, at der er politiske visioner om mere åbne og udadvendte museer, men
manglende forståelse for, at dette kræver særlige fagligheder, som langt de fleste museer ikke har
råd til at organisere sig efter. Derfor skal fremtidens museumsleder være målrettet i jagten på nye
fagligheder, således at den kunst- eller kulturfaglige medarbejder er én blandt andre fagligheder
på museet. Kommunikation, markedsføring, administration og undervisning er eksempler på fagligheder, der i højere grad skal have plads og del i museets struktur.
I fremtiden vil fokus mere og mere flytte sig over på brugeren og formidlingen af kulturarven.
En respondent skriver, at “(...) oplevelse, brugerinddragelse og kropslighed har erstattet dannelse,
faglighed og læring”, og disse elementer vil nødvendigvis påkræve sig mere opmærksomhed også
fra lederens side.
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At få kommunikeret bredt ud hvad vi skal bruge museet til, og at museet per se har sin
grundlæggende berettigelse, således at politikerne kan få opbakning til at tilføre institutionen
midler, er en fundamental opgave, som lederne fremover i stigende grad skal varetage ifølge
hovedparten af respondenterne.
Som det fremgår af ovenstående, er et af de mest påtrængende emner ud fra tilbagemeldingerne spørgsmålet om museernes samfundsmæssige værdi. Dette, mener ARKEN også, er én af
de væsentligste udfordringer for fremtidens kunstmuseum. I det følgende kapitel opridser vi en
række opmærksomhedspunkter i forhold til fremtidens kunstmuseum.

Rem Koolhas’ TV Tower, Beijing, 2008.
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Getty museet, Los Angeles.

5. FREMTIDENS KUNSTMUSEUM:
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
5.1 Museumsvæsenet: Kunstmuseernes værdi
Ser man overordnet på det danske museumsvæsen samt på svarene til spørgeskemaundersøgelsen i forrige kapitel, ligger én af de mest påtrængende udfordringer i at tydeliggøre kunstmuseernes samfundsmæssige værdi. Hvorfor er museerne uerstattelige ressourcer i nutidens
samfund? Og hvordan ”måler” man kvaliteten af et kunstmuseums resultater? På linie med andre
statsstøttede kulturinstitutioner kan kunstmuseerne ikke længere regne med, at deres legitimitet
er uangribelig i offentlighedens øjne. Publikum vil noget nyt med museerne, og museerne vil
noget nyt med publikum. Museerne kan kun synliggøre deres relevans ved eksplicit at redegøre
for deres værdigrundlag og faktiske bidrag til samfundet.
Den første danske museumslov vedtages i 1958 og er blevet revideret op til flere gange siden,
senest i 2001.22 Loven angiver museernes opgaver i form af de fem museumssøjler: indsamling,
registrering, bevaring, forskning og formidling. Den indeholder dog ingen angivelser af, hvorfor
museerne udfører disse opgaver. Der hersker i den offentlige og politiske debat stor uklarhed
omkring museernes egentlige bidrag til samfundet, da lovens hensigt ikke tager højde for f.eks.
forskydningen fra indsamling til formidling/udstilling, fra publikum til bruger eller fra undervisning
til ansvar for egen læring. Dette gælder både i forhold til spørgsmålet om, hvori dette bidrag bør
bestå, og i forhold til hvilke kvalitetskriterier museerne kan måles ud fra.
22

Kulturarvsstyrelsen. http://www.kulturarv.dk/museer/om-museerne-i-danmark/historie/
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Vægtningen mellem de fem museumssøjler er i løbet af en generation blevet forskudt væk fra
indsamlingen og i retning af museernes forhold til publikum.23 Udviklingen er imidlertid ikke
fulgt op af en konsensus omkring, hvad der konstituerer “best practice” inden for dette område.
Denne mangel på nuancerede og kvalitative “succeskriterier” er problematisk. For den kan lede
både politikere og presse til udelukkende at belønne de kvantitative resultater, der er direkte
målbare, og dermed se bort fra de væsentlige, kvalitative resultater, der kun vanskeligt lader sig
måle. Følger man denne tanke til ende, risikerer man en situation, hvor kvantitative parametre
som økonomi, besøgstal, antal af udstillinger, egenindtjening, indtægt per gæst etc. får lov at stå
alene som kriterier for kunstmuseernes succes. I Danmark fokuserer den offentlige diskussion
om museernes resultater primært på besøgstal. Logikken bag denne kvantitative måling af museernes performance er dels journalistisk, men den bunder også i et velbegrundet politisk ønske
om, at store dele af befolkningen skal have glæde af museernes tilbud. Den statistiske “hitliste”
over museernes besøgstal får let karakter af en kvalitetsmåling ud fra logikken om, at det mest
velbesøgte museum nødvendigvis også er det bedste. Således påpeger Weekendavisens Henrik
Wivel i en artikel om museernes fremtid en tendens til, at museernes “(...) succes alene måles på
antal besøgende”.24
Det er naturligvis væsentligt for museerne, at mange gæster finder deres tilbud relevante, men
succesen kan ikke alene gøres op i spørgsmålet om antal solgte billetter. Der skal også tages hensyn til tilgængeliggørelse af viden/samlinger, antal besøgende på hjemmesiderne, solgte kataloger
o.a. Under alle omstændigheder kan man ikke tale om egentlig museal virksomhed, hvis ikke der
er en aktiv forskningsdimension, som beskæftiger sig dels med de skiftende udstillinger og ikke
mindst med den faste samling.
En af de debattører, der har markeret sig stærkt imod markedslogikkens tiltagende betydning for
museerne, er den canadiske museumskonsulent Robert Janes, som også er chefredaktør for det
centrale museologiske tidsskrift Museum Management and Curatorship. I bogen “Museums in a
Troubled World” argumenterer han for, at museerne i alt for høj grad har omfavnet det kortsigtede økonomiske fokus, som karakteriserer rene kommercielle foretagender. Hermed har de givet køb på de centrale forpligtigelser, der overhovedet gør dem relevante i et moderne samfund.
Det er påtrængende for Janes, at museerne forholder sig kritiske til denne “corporatism” og gør
en aktiv indsats for at formulere de værdier og idealer, som er unikke for museerne: “Museums
can no longer look to the corporate world for guidance.”25 Svaret på denne udfordring ligger
ikke i interne succesparametre som professionalisme eller positive fagfællebedømmelser, men i
udviklingen af et “mindful museum”26 , der besinder sig på sin plads i en “større verden”.
Dette synspunkt deler han med den nu afdøde amerikanske forsker Stephen E. Weil, der har
beskæftiget sig indgående med spørgsmålet om museernes værdi og understreger, at det, som
har betydning i denne sammenhæng, er museernes sociale effekt.27 Selvom Weil ikke henviser til
kunstmuseer, må disse af indlysende grunde også aktivt udvikle deres rolle både i nærmiljøet og
det bredere samfund med udgangspunkt i deres særlige ansvarsområde; kunsten.
23
Stephen E. Weil: ”Are you really worth what you cost, or just merely worthwhile? And who gets to say?” Assembly
2002, Museum Trustee Association in collaboration with the Getty Leadership Institute, www.getty.edu/leadership/
downloads/weil.pdf
24
Henrik Wivel citeret i Dorte Washuus: “Fremtidens Museer” i Kristeligt Dagblad, 7. april 2010.
25
Janes, Robert R.: “Museums in a Troubled World – Renewal, Irrelevance or Collapse?”, New York: Routledge, 2009,
p. 166.
26
Janes, 2009, p. 147
27
Stephen E. Weil: ”Are you really worth what you cost, or just merely worthwhile? And who gets to say? Assembly
2002, Museum Trustee Association in collaboration with the Getty Leadership Institute, www.getty.edu/leadership/
downloads/weil.pdf. Og: Hans Dam Christensen. “Digitale forskydninger - Hvorfor bevare de fysiske kulturarv, når
den kan digitaliseres?” I: Niels Lund et al. (red.): Digital formidling af kulturarv - fra samling til sampling. København,
Multivers, 2009.
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Ikke to kunstmuseer er ens, og det er derfor op til det enkelte museum både at afgøre og kommunikere, hvori dets værdi består. Skal man pege på et fælles vilkår, der gælder for alle kunstmuseer, er det netop, at det ikke længere er muligt at “gemme sig” i museumskategorien ud fra en
forestilling om, at museer per definition er gode og nødvendige. Den kulturelle og samfundsmæssige udvikling, som er berørt i nærværende rapport, yder et pres på den traditionelle museumsmodel og tvinger museerne til at legitimere deres samfundsmæssige værdi på nye præmisser.
Kunstmuseerne må sætte tydelige standarder og redegøre for deres egen samfundsmæssige værdi ved selv at opstille deres succeskriterier. Dette gælder både på det overordnede visionsplan og
i udviklingen af konkrete mål, der lader sig iagttage som håndgribelige resultater.28 Begreber som
kvalitet, idealisme, intimitet, forbundenhed, interdisciplinære samarbejder, transparens, holdbarhed, vedholdenhed samt kendskab til det omgivende samfund og miljø vil være af betydning for
museernes udvikling. Men kompetencen til at definere kvalitetskriterierne findes hos det enkelte
museum. Der er et stort udviklingspotentiale for kunstmuseerne som sociale kulturinstitutioner.
Kunstmuseet kan fungere som et intellektuelt frirum i samfundet og står foran at udvikle et
bredt spektrum af oplevelser, som fremkalder både følelser og refleksion. Museer er unikke og
uerstattelige i en kompleks samtid, fordi de undersøger vores menneskelighed. Museer hjælper
mennesker til at forstå sig selv og hinanden ved at pege på den menneskelige eksistens’ sociale,
kulturelle, psykologiske, kropslige o.a. vilkår, og de har potentialet til at udvide den besøgendes
eksisterende mentale landkort, hvis de frem for imitation og repetition fremmer nye oplevelser
og indsigter. Her ligger også en erkendelse af, at kunstmuseernes traditionelle, kulturbevarende
rolle i fremtiden skal suppleres af en endnu stærkere bevidsthed om kunstmuseet som en kulturskabende institution.29
Museet afspejler ikke passivt kunstens og kulturens udvikling, men er medvirkende til aktivt at
forme den gennem til- og fravalg. Museerne medierer samfundets grundlæggende værdier. Dette
kræver bevidsthed om den betydning, museernes valg har for forskellige samfundsgrupper; hvad
vores inklusion, eksklusion og vægtninger af indhold kommunikerer om kulturen og samfundet.
Dette gælder både i beslutningen om, hvilke genstande der bevares for eftertiden, og i beslutninger om de udstillingsprogrammer, aktiviteter og formidlingstiltag, der udvikles på museerne.
Forståelsen af museerne som kulturskabende institutioner understreger deres samfundsmæssige
betydning og peger på, at det enkelte kunstmuseum må overveje, hvilken aktiv rolle dets viden
og ressourcer kan spille i udviklingen af en mere demokratisk kultur.

British Museum har gjort en række dokumenter tilgængelige på hjemmesiden. Interesserede
kan her læse om, hvordan museet ledes og af hvem, samt hvilke målsætninger museet har
inden for områder som formidling, tilgængelighed for offentligheden, frivillige og indsamlingsprincipper: http://www.britishmuseum.org/the_museum/management_and_governance/
museum_governance.aspx

Stephen E. Weil diskuterer dette i Making Museums Matter, Washington: Smithsonian Books, 2002.
For en diskussion af dette se også Lois H. Silverman og Mark O.Niell: ”Change and Complexity in the 21st-Century Museum”, AAM, http://www.aam-us.org/pubs/mn-change-and-complexity.cfm.

28
29
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Som et eksempel på en synlig udvidelse af de kriterier, hvormed museers kvalitet måles,
kan nævnes Indianapolis Museum of Art. Museet har siden 2007 på deres hjemmeside offentliggjort en række statistiske data, der måler museets performance ud fra en bred vifte
af kriterier. Ud over den gængse statistiske faktor – antallet af gæster – måler museet andre
kvantitative data såsom sin performance på nyerhvervelser til samlingen, antal studerende
der har deltaget på omvisninger, klubmedlemskaber, udlån af værker til andre museer etc.
http://dashboard.imamuseum.org/

Screenshot af Indianapolis Museum of Art’s Dashboard.
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5.2 Museumsoplevelsen: Tværfaglighed og brugerdrevet innovation
Hvordan skulle kunstmuseer se ud, hvis de ikke eksisterede, og vi skulle genopfinde dem? Hvis vi
skulle skræddersy en museumsmodel, der passede til nutidens kultur og samfund, som imødekom
den moderne brugers interesser, og som formidlede sit indhold på den mest hensigtsmæssige
måde – ville det så ligne de museer, vi har i dag? Kan man forestille sig fremtidens kunstmuseer
som en slags museer for æstetik, i den brede forstand, hvor billedkunst og hverdagens æstetiske
oplevelsesdimensioner mødes på en måde, som slet ikke var tænkelig med det kunstbegreb, som
lå til grund for kunstmuseerne som nationale dannelsesinstitutioner?
Det er en stor udfordring for kunstmuseerne at udfordre traditionens vægt. Ikke mindst hvad
gælder selve museumsoplevelsen. Kunstmuseet er en fleksibel og foranderlig “teknologi”, der kan
tilpasses tiden. Phil Nowlen, direktør for Getty Leadership Institute, advarer om, at museerne
befinder sig i en decideret krise, hvis omfang de fleste museer ikke selv erkender.30 Krisen skyldes
ifølge Nowlen, at de fleste museer i deres opbygning og selvforståelse afspejler en kultur, som
ikke længere eksisterer.
De idealer om oplysning, dannelse og formidling af viden, som ligger til grund for museernes
tilbud, tager udgangspunkt i et ”tilskrevet behov”, der vel at mærke ikke eksisterer som et ”følt
behov” hos den enkelte borger. Ved at holde fast i deres traditionelle arbejdsformer og formater
risikerer museerne at udvikle sig til ”federations of self interest”: institutioner der er koblet af
det bredere samfund og opererer på baggrund af interesser, der primært findes hos et smalt
fagfællesskab. Hvis museerne fastholder denne opfattelse, lader de det store samfundsmæssige
potentiale, de reelt besidder, ubrugt – og de risikerer at gøre sig selv overflødige.
Diskussionerne om museumsoplevelsen, og hvordan denne kan moderniseres, har i høj grad
været præget af mere eller mindre kritiske udlægninger af oplevelsesøkonomiens og eventkulturens indflydelse på museerne. Her skitseres museernes historie som en udvikling fra elitens samlinger over oplysning af borgerskabet til et shoppingmall for kulturforbrugere.31 Det er imidlertid
interessant at se på, hvordan museerne selv kan bidrage til at forny museumsoplevelsen – uden
at det nødvendigvis behøver medføre populisme eller en reduktion af museumsoplevelsen til et
overfladisk sansebombardement. Kunstmuseerne skal bevare deres status af vidensinstitutioner,
men det er også værd at understrege, at langt de fleste museumsbesøg finder sted i regi af fritidsaktiviteterne. Studier i besøgsmønstre på de danske museer peger på, at folk besøger museerne
af lyst, ikke af pligt.32’
Det, museet kan give befolkningen, er en kombination af underholdning, undervisning og oplevelser. Og museerne bør i fremtiden blive endnu bedre til at skabe synergi mellem disse kategorier i tilrettelæggelsen af museumsoplevelsen.

Møde i Los Angeles, d. 23. februar 2010.
Lois H. Silverman and Mark O’Niell: ”Change and Complexity in the 21st Century Museum”, American Association
of Museums, 2004.
32
Kulturarvsstyrelsen, National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark, http://www.
kulturarv.dk/publikationer/publikation/artikel/national-brugerundersoegelse-paa-de-statslige-og-statsanerkendte-museer-i-danmark-2009/s. 48 Det samme gælder i en amerikansk sammenhæng. Se Stephen E. Weil s. 67
30
31
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For at kunne optimere gæsternes museumsoplevelse er det vigtigt at tage højde for, at museernes besøgende kommer der af mange forskellige grunde. En af museumsinstitutionens store
styrker er netop, at den er så fleksibel og åben som destination, så tilpasningsorienteret i forhold
til den enkeltes behov. Ud over interessen for selve kunstudstillingens kuratoriske budskab, spiller
faktorer som afslapning efter arbejde, inspiration, personlig vækst, brug af egne talenter samt
museets funktion som socialt mødested en rolle for museumsoplevelsen. Museumsbesøget er
grundlæggende en social aktivitet. Kulturarvsstyrelsens nationale brugerundersøgelse for 2009
viser således, at hele 81 % af kunstmuseernes gæster besøger museerne i selskab med familie,
venner eller bekendte. Kun 11 % besøger kunstmuseerne alene.33
Det er vigtigt, at kunstmuseerne tager højde for og udnytter det særlige potentiale, som ligger i
denne sociale dimension. Heri ligger et potentiale, som er unikt for museet. I kontrast til andre
kulturelle aktiviteter som f.eks. teater og biograf, hvor besøget er rammesat i form af faste pladser,
et fastlagt tidsrum og kravet om, at publikum er tavse under forestillingen, så er museumsbesøget
– de grundlæggende spilleregler til trods – en relativt uformaliseret aktivitet. Museet er ramme
om kulturelle oplevelser baseret på socialt samvær, samtale og kommunikation og udgør dermed
en særlig form for offentligt rum.
På projektet Københavns befæstning arbejdes der med helt nye formidlingsformer og museumsoplevelser. De besøgende skal opleve de forskellige anlæg i befæstningen på egen
hånd. Der vil ikke være museumspersonale til stede. Der vil derimod bl.a. være podcasts,
smartphone-applikationer samt en række innovative lys- og lydinstallationer.
http://www.befaestningen.dk/

Trekroner Fortet.

33

Kulturarvsstyrelsen: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark, s. 48.
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KINAMANI udstilling
på ARKEN, 2009.
Med dette udgangspunkt er det værd at genoverveje oplevelseskategorien. Frem for at sætte
lighedstegn mellem oplevelser og overfladiske “events” kan man hævde, at ét af kunstmuseernes
unikke karaktertræk netop er evnen til at give gæsterne et oplevelsesrigt miljø, der inddrager
sanser, følelsesregistret og intellektet i en aktiv betydningsproces. Den amerikanske forsker i
museologi Stephen E. Weil understreger således også oplevelseselementet som et helt centralt
aspekt ved museumsinstitutionen.34
Netop i kraft af museumsbesøgets sociale karakter fremhæver Weil dialogen gæsterne imellem
og den fælles betydningsdannelse som det centrale ved tilegnelsen af viden på museet, hvorfor
museernes primære styrke ikke er “undervisning” i traditionel forstand: “Instead they are in the
business of creating environments that facilitate the construction of appropriate meanings, that
engage people in the stuff of science, art and history”.35 Ligeledes har Lois Silverman argumenteret for, at museerne ikke er gode nok til at udnytte den essentielt ”oplevelsesbaserede” natur
i det at se en udstilling. Fordi deres mission historisk set har haft vægt på undervisningsdimensionen, ligger mange potentialer ved museet ubenyttet hen: “Museums in a new age can become
places that actively support and facilitate a range of human experiences with artifacts and collections – social, spiritual, imaginal, therapeutic, aestehetic [experiences] and more.”36
Vender man tilbage til det spørgsmål, der indledte dette afsnit; hvordan museerne skulle se ud,
hvis vi skulle ”redesigne dem” med udgangspunkt i vores egen samtid, så peger ovenstående
diskussion på, at kunstmuseerne i fremtiden bør styrke deres særkende med udgangspunkt i
museumsbesøgets fundamentale sociale og oplevelsesbaserede karakter.37 Dette skal i høj grad
tænkes sammen med de virtuelle platforme.
Weil, 2002, p. 68-70
Ibid., p. 70
36
Citeret i Weil, 2002, p. 70
37
Janes anbefaler et værktøj for scenariotænkning for non-profit organisationer: www.gbn.com/articles/pdfs/GBN_
What%20If.pdf
34
35
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På denne måde kan kunstmuseerne redesigne museumsoplevelsen med henblik på en revitalisering af kulturarven. Dette udviklingsarbejde kan antage mange former, men der skal peges på
to veje for videre undersøgelse; en indholdsmæssig og en strukturel.
• Indholdsmæssigt eksisterer der for øjeblikket en skarp opdeling imellem de museumskategorier, der forholder sig til det kulturhistoriske, det naturhistoriske og det kunsthistoriske fagområde f.eks. ved at inddrage filosoffer, forfattere, musikere o.a. i arbejdet med at skabe udstillinger. Der findes imidlertid et stort og relativt uudnyttet potentiale i udstillingsformater, der går
på tværs af denne faglige opdeling. Tager man udgangspunkt i, at gæstens tilegnelse af viden på
museet som ovenfor nævnt er dialogisk og trækker på en række forskellige oplevelseskategorier,
så forekommer det i høj grad relevant at imødekomme dette med tværfaglige udstillingsformater,
der inddrager genstande fra både det billedkunstneriske, kulturhistoriske og naturhistoriske område.
En sådan tilgang kan åbne for forbindelser på tværs af ”afsenderorienterede” faglige grænsedragninger og inddrage et bredere oplevelsesregister i formidlingen af stoffet. Dette ikke kun museerne imellem, men også øget samarbejde mellem arkiver, biblioteker og museer er oplagt, f.eks.
via virtuel formidling hvor brugerne ikke har behov for at skelne mellem afsendertype.
• Formmæssigt er der behov for at kunstmuseerne optimerer mødet med brugere/ikke-brugere på flere platforme med udgangspunkt i brugernes egentlige tilgang til museumsinstitutionen.
Dette i forlængelse af idéen om aktivt medborgerskab. Flere museer har taget de sociale medier
som f.eks. facebook, Flickr og Twitter i brug til at skabe dialog med potentielle brugere. Det er i
den forbindelse vigtigt at fremhæve, at museumsoplevelsen i sig selv kan betragtes som et ”design”, der bør videreudvikles og forbedres for at sikre museumsinstitutionens fortsatte relevans i
en samtid præget af kulturelle og samfundsmæssige forandringer.
En relevant metode at inddrage i denne sammenhæng er ”brugerdreven innovation”.38 Begrebet
betegner en proces, hvor man via forskellige metoder indhenter viden fra brugerne for at udvikle
nye produkter, services og koncepter. Tilgangen er bl.a. baseret på etnografiske metoder som
observation og interviews, der kan afdække adfærd samt både erkendte og især ikke-erkendte
behov hos brugerne. Desuden anvendes “participatory design”, hvor brugere inddrages aktivt
som co-designere, og “lead-user” tilgangen, der inddrager kernebrugere i innovationsprocesser
inden for et i forvejen defineret område.

38

Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk
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Et interessant eksempel på en tværfaglig udstilling er Die Tropen. Ansichten von der Mitte der
Weltkugel, som blev vist på Martin Gropius Bau i Berlin i 2009. Udstillingens sigte var at undersøge „det tropiske“ både som forestilling og som levet realitet hinsides forenklede forestillinger om det fattige syd kontra det velstående nord. Udstillingen rummede ca. 200 genstande fra etnografiske samlinger stammende fra Ghana, Nigeria, Den Demokratiske Republik Congo, Indien,Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Indonesien, Papua Ny Guinea, Hawaii, Samoa,
Brasilien, Guatemala, Mexico, Panama, Peru og Bolivia. Disse var udstillet side om side med
samtidskunst udført af kunstnere fra disse lande samt værker af europæiske kunstnere, der
tematiserede troperne som forestillingsbillede. I sammensætningen af genstande og kunstværker opstod et nyskabende bud på en temaudstilling, der præsenterede en kompleks
problemstilling med stor sansemæssig rigdom.

Fra udstillingen Die Tropen. Ansichten
von der Mitte der Weltkugel.
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5.3 Forskning på kunstmuseerne
Museerne forsker i relation til samlingerne, udstillinger og museologi. I lighed med anden forskning indbefatter museernes forskning: basisforskning og anvendelsesorienteret forskning. Museernes grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med henblik på at opnå ny
erkendelse. I kunstmuseernes forskningsvirksomhed spiller den kunsthistoriske disciplin en særlig
rolle, men museernes forskning bør følge den interdisciplinære åbning af kunstvidenskaben, som
har pågået i sidste halvdel af det 20. århundrede.
Museumsforskningen udgør en central faktor – og et stort potentiale – i bestræbelsen på at
udvikle museumsområdet fremadrettet. Den museale forskning i form af især genstands- og samlingsforskning er en vital og essentiel del af det museale arbejde og et strategisk satsningsområde
for museerne på lige fod med formidling. Forudsætningen for at museet kan yde et originalt og
vedkommende bidrag inden for sit felt, beror på forskningsindsatsen. Forskning er afgørende, når
museumsvæsenet genopfinder sig selv med fokus på, at institutionen skal have større relevans
i samfundet. Det er gennem forskning, kulturarven revitaliseres, muligheden for nye museumsoplevelser grundlægges, og kunstvidenskaben gøres relevant for borgerne.
Hvis man ser på de større og succesfulde udenlandske institutioner, kan man se, at man i disse
år arbejder målrettet med museets forskningsindsats. Tate har for nyligt etableret forskningscentret “ The Art Museum and its Future”, som samler museumsansatte, universitetsforskere og
kunstnere i undersøgelsen af kunstmuseernes rolle i samfundsudviklingen. Centret beskæftiger
sig med emner såsom kunstmuseernes ideologiske grundlag, deres sociale rolle i og uden for
bygningerne, nye udstillingsfortællinger og kuratoriske greb, den besøgendes oplevelse i museet
samt bæredygtige metoder inden for konservering med videre.
Museet er en folkelig institution med et ben i forskningen og et ben i samfundet. Vi mener, at
museet – i højere grad end f.eks. universiteterne – har mulighed for at formidle forskningens
resultater i kraft af museets store berøringsflade til offentligheden.
Museernes forskning er kendetegnet ved, at den i praksis ofte er forskellig fra universitetsforskningen, men der er samtidig grobund for fælles interesser som følge af udviklingen på hhv. museums- og universitetsområdet. Museumsforskningen og universitetsforskningen har hver sin modtager (hhv. offentligheden og universitetet/de studerende) – og den forskning som praktiseres
i dag har ofte forskellige værdier og forskellige opfattelser. Det er ønskeligt, at de to former for
forskning tilnærmes hinanden, for museumsforskningens vedkommende gennem nye samarbejder og en højnelse af den akademiske standard. Forskningen på museerne skal opfylde samme
videnskabelige krav, som universitetsforskningen gør.
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Det er vigtigt, at museernes forskning styrkes, så den ikke er noget, man “importerer” fra universiteterne. Samtidig bør man være opmærksom på, at universiteternes basismidler er afhængige
ikke af forskningsformidlingen, men af formidling af forskning i de rette internationale videnskabelige tidsskrifter. Dermed har universiteterne en naturlig interesse i at rette sig ud mod relativt
smalle internationale forskningsmiljøer. Man bør være opmærksom på, at hvis man i fremtiden
har til hensigt at allokere væsentlige dele af museernes ressourcer på baggrund af international
publicering, så vil man få en museumsinstitution, som i stigende grad ser fordele ved at vende sig
ind ad mod sig selv og ud ad mod de snævre internationale forskningssammenhænge – i stedet
for mod publikumsformidling gennem udstillinger og outreach-aktiviteter.
Museumsforskerne er i dag først og fremmest fokuseret på forskningsformidling gennem kataloger, udstillinger, foredrag, undervisning og seminarer. En løsning på ovennævnte problematik
kunne være at arbejde mere bevidst med at udvikle en indikator på forskningsformidling, som
både universitets- og museumsforskningen kunne have glæde af. Derudover bør man arbejde
med at differentiere museumsforskningen og herunder eksempelvis kvalificere vore to danske
museumsforskningstidsskrifter ARKEN Bulletin og SMK Journal gennem fagfællebedømmelse. I
dag er de to forskningstidsskrifter placeret på niveau 1 på de lister, som er udarbejdet ud fra den
bibliometriske indikator. På niveau 2 finder vi udenlandske tidsskrifter som Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, Oxford Art Journal og Metropolitan Museum Journal, men endnu ingen
danske museums- eller universitetstidsskrifter.39 Det bør være en ambition for fremtiden.
Også på det faglige og metodisk/teoretiske niveau er det hensigtsmæssigt at tilnærme museumsforskningen og universitetsforskningen. Her er det værd at understrege den åbning mod andre
fagligheder end den specifikt kunsthistoriske, som har fundet sted på landets universiteter, men
måske i ringere grad har vundet indpas i det danske museumsmiljø, som har en lang tradition
for at orientere sig mod den kunstneriske genstand. De kunsthistoriske universitetsinstitutter
forandrer sig hele tiden løbende i forhold til lovgivning, intern forskningspolitik, forskningsbegreb,
videnskabsteori etc. Institutterne reorganiseres løbende i forhold til uddannelser i ”Visuel Kultur”,
”Design”, ”Kulturpolitik” m.v. – ligesom tilstødende æstetiske fag ved universiteterne løbende
udbyder nye tværfaglige uddannelser i ”Moderne Kultur”, ”Auditiv Kultur” etc. Som påpeget af
forskningschef Hans Dam Christensen i udarbejdelsen af nærværende rapport eksisterer den
traditionelle kunsthistoriske forskning næppe om kort tid ved landets universiteter. Ingen af vore
yngre danske universiteter: RUC, AAU og SDU har kunsthistoriske institutter, og samtidig har
vi som nævnt set, hvordan de kunsthistoriske institutter åbner op mod andre fagdiscipliner og
emnekredse, herunder kulturhistorie, materiel kultur og forskning inden for tværfaglig æstetik.
Det er vigtigt, at man medtænker denne bevægelse i udviklingen af nye forskningscentre ved
kunstmuseerne, så disse får et bredere fokus end blot ”kunsthistorie” og dermed for alvor bliver
fremadrettede.

39

Se Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside: www.fi.dk
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På Courtauld Institute of Art and Courtauld Gallery er forskning og udstillingsvirksomhed
tæt forbundne. Instituttet og galleriet udgør tilsammen et videnscenter, som er tilgængeligt
og brugbart for både den almindelige besøgende, den studerende og forskeren.
http://www.courtauld.ac.uk/gallery/about/index.shtml
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Udstillingsforskning, forskningsformidling og sikring af forskningsmiljøet på museerne er i vores
øjne de tre centrale indsatsområder, som bør prioriteres.
• Udstillingsforskning: Kunstmuseet bør sikre, at forskningen på museet gøres produktiv, alt
imens museet praktiserer OECD’s tredelte forskningsbegreb: grundforskning, strategisk forskning
og anvendt forskning. Samlingsforskningen bør gøres produktiv ved, at den integreres i udstillingssammenhænge på museet bl.a. gennem nyophængninger af samlingen. Et særligt fokus bør
rettes mod udstillingsforskningen, som udgør et særligt satsningsområde for landets museer, og
som samtidig er det sted, hvor vi finder en oplagt mulighed for synergi og samarbejde i forhold
til universitetsforskningen, idet såvel museums- som universitetsforskningen har en interesse i
dette felt, og begge parter besidder en kompetence til at udvikle feltet fra hvert sit udgangspunkt.
Udstillingsforskningen bør samtidig inspireres og videreudvikles i lyset af udviklingen inden for det
samtidskunstneriske felt, hvor samtidskunsten i dag åbner sig mod det performative, brugerinddragelse og det kunstneriske eksperiment.
• Forskningsformidling: På museet kan vi sikre kvaliteten samtidig med, at offentlighedsperspektivet er i fokus. Museet har en unik placering mellem det specialiserede og det brede, det
teoretiske og det praktiske. Museet kan gøre den forskning, som ellers blot kendes af få, bredt
tilgængelig. Det er en af museets styrker. Der bør arbejdes på at øge tilgængeligheden af museernes forskning via digitale platforme, ligesom definitionen af og potentialet i museernes forskningsformidling bør kortlægges fra museernes side. Man bør udvikle indikatorer på forskningsformidling til bredere grupper og i en anden form end den klassiske videnskabelige artikel, da dette
i høj grad er en forpligtelse for museerne, samtidig med at museumsforskeren også skal matche
den ”klassiske” forskningsformidling til fagfæller via forskningsartikler o.l.
• Organisering af forskningsmiljøer: Forskningskvaliteten og forskningsindsatsen kan
styrkes gennem bedre organisering, nye procedurer og strategisk udvikling af forskningen på museerne.Tværfagligt samarbejde mellem de forskellige museumskategorier og med universiteterne
er centrale måder, hvorpå museerne kan kvalificere sig til fremtiden. Forskningsmiljøet kan styrkes
gennem udveksling af medarbejdere med universiteterne, gennem ansættelse af forskere ved
museerne og gennem etableringen af en fælles overordnet museal forskningsstrategi for kunstog kulturvidenskaberne ved universiteterne og kunstmuseerne.
Da forskningsmiljøet inden for kunsthistorisk forskning er meget lille i et land som Danmark og
endnu mindre på de enkelte kunstmuseer (og kunsthistoriske institutter), bør man arbejde med at
skabe større enheder, hvori forskningen kan udvikle sig. Det kan f.eks. ske gennem etableringen af
videnscentre for museologisk, kunsthistorisk og tværfaglig forskning. Disse videnscentre bør være
tilgængelige for forskningsophold for inspektører og forskere ansat ved mindre kunstmuseer.
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Det er vigtigt at videreudvikle museumsforskningens volumen og internationale gennemslagskraft. Der er brug for et omfattende kompetenceløft af forskere på de danske museer. I sammenligning med universitetsforskningen generelt kræves en ph.d.-grad eller forskning på dette niveau
som indgang til en universitetskarriere. Hvis museumsforskningen skal matche universitetsforskningen, ikke kun når det gælder publiceringsprocedurer og -kanaler, men også hvad angår almindelige forskningsaktiviteter, så man undgår en sektorisering af forskningsbegreberne, skal der
åbnes mulighed for løbende kompetenceudvikling f.eks. gennem deltagelse i forskningskonferencer, oprettelse af forskningscentre/-miljøer, fagfællebedømmelse etc. Samtidig er det vigtigt at
styrke forskningsformidlingen og at udvikle efteruddannelsen generelt, således at museumsdriften
professionaliseres nationalt og internationalt. Når det gælder en praksisbaseret efteruddannelse
for museumsfolk, vurderer ARKEN, at der er en mulighed for systemeksport til bl.a. Kina, som står
over for en oprustning på museumssiden i de kommende år.
Ved LACMA, som er placeret i Los Angeles og et af USA's største museer, har man de
seneste år arbejdet intenst på at gøre museets forskning tilgængelig online. Det gælder bl.a.
tilgængeliggørelsen af de forskningsartikler, som museet producerer. ”Når museets forskning
gøres tilgængelig online, bliver den synlig for andre forskere uden for institutionen og gøres
dermed produktiv”, som LACMA’s vicedirektør Nancy Thomas udtaler. Tate i London har
ligeledes arbejdet med at gøre forskningen tilgængelig på www.
Statens Museum for Kunst præsenterer sine forskere, aktuelle forskningsprojekter og publikationer online på: http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/forskning/

LACMA
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Tværfagligt forskningsinstitut
ARKENs projekt omkring ”Fremtidens kunstmuseum”, herunder udarbejdelsen af denne rapport, har synliggjort
et behov for at videreudvikle kunstmuseet i relation til forskningsdimensionen. Det kræver en fokuseret forskningsindsats at udnytte de muligheder, som kunstmuseet står med både angående fagligt indhold, formidling og
museumsoplevelse.
ARKEN ønsker at opbygge en fællesmuseal platform, som kombinerer en tværfaglig forskningsvirksomhed med
konkrete, eksperimenterende og nyskabende udstillingsprojekter samt med forskning i andre museale områder.
Med sin kombination af forskning i samtidskunst, kulturelle strømninger og museologi gennem et tværfagligt og
et internationalt perspektiv vil instituttet udfylde en central rolle i en national kontekst. Vi vil gennem forskning
og brugerdreven innovation skabe nye tværfaglige udstillings- og udviklingsprojekter, som kan formidles nationalt
og internationalt gennem grundbøger i museumsdrift, Readers, kurser, forskningsophold, undervisning m.v. Det er
afgørende, at instituttet har en stærk virtuel platform snarere end en markant fysisk fremtræden, da det handler
om samarbejde på tværs af institutioner og om at bryde med forestillingen om museet som et sted, der er bundet
til aktiviteter i én konkret bygning. I instituttet samarbejder forskere, gæsteprofessorer, post.doc.’s, museumsinspektører, ph.d.-stipendiater o.a. omkring forskningsprojekter, bidrag til publikationer, internationale netværk, udstillinger og undervisning. ARKEN ønsker at indgå eksterne rammeaftaler med internationale samarbejdspartnere i
USA og England såvel som partnerskaber med danske museer og forskningsinstitutioner. Instituttet bør desuden
etableres med et internationalt advisory board med repræsentanter fra relevante museer og forskningsmiljøer for
at styrke videnskabelig standard og international forankring. På langt sigt er det hensigten at skabe indtægter fra
foredrag, kurser og undervisning samt systemeksport i form af uddannelsesforløb i “den danske museumsmodel”
til fremtidige museumsfolk fra bl.a. Kina, men også den øvrige verden. Det tværfaglige forskningsinstitut skal bidrage
til det samlede museumslandskab, herunder medvirke til:
•
•
•
•
•

Forskningens internationalisering og professionalisering
Forskningens formidling
Forskningens tværfaglighed
Rekruttering og efteruddannelse (tværfaglig efteruddannelse med systemeksport til bl.a. Kina)
Tiltrækning af statslige og europæiske forskningsmidler, partnerskaber og afrapportering/evaluering

ARKEN ønsker med dette at opkvalificere museumsforskningen, så den kan måle sig med universitetsforskningen.
Her er det væsentligt, at museumsforskerne opkvalificeres på samme måde som universitetsforskerne gennem
konferencedeltagelse, deltagelse i forskningsnetværk, opkvalificering til ph.d.-grad o.l. Hvis museumsforskningen
skal nå samme niveau og matche udviklingen inden for universitetskunsthistorien (åbningen mod et interdisciplinært og tværfagligt felt med visuel kultur, kulturhistorie etc.), kræver dette forskeruddannelse af mange museumsinspektører, etablering af forskningscentre, udvikling af kvalitetsparametre etc. Samtidig er det afgørende, at
museumsforskningen opsøger nye akademiske forskningssamarbejder på tværs af snævre faggrænser. I forlængelse
af den nye universitetslov (fra 2003), hvor der sættes fokus på formidling af forskning ved universiteterne, er det
oplagt at bringe museums- og universitetsforskningen tættere på hinanden f.eks. gennem udstillingen, som er
en kombination af forskning og formidling, eller gennem kuratorisk forskning. Museerne har et stort potentiale
i relation til forskningsområdet, da de netop arbejder med en tæt sammenhæng mellem vidensproduktion og
vidensformidling.
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5.4 Formidling: Outreach
Begrebet outreach er stadig nyt i Danmark.40 Men i England er begrebet en fast og naturlig del af
mange kulturinstitutioners palet af formidlingsmetoder. Traditionen med at bringe museet ud til
brugerne startede med traditionelle ”loan boxes” – hvilket vi også kender i Danmark primært på
kulturhistoriske museer. Over årene har denne traditionelle form for outreach flyttet sig fra alene
at have til formål at formidle museernes samlinger til også at inddrage strategier og metoder til,
hvordan brugerne får ejerskab til og indflydelse på kulturinstitutionen.
Til tider kan det være svært at skelne mellem, hvad der er outreach, og hvad der blot er en slags
original markedsføring. Formidlingsansvarlig på Trapholt Karen Grøn forsøger at definere forskellen således: “ (...) projekter, der primært har til formål at indfange og uddanne nye brugere til selve
museet, kan forstås som en ny måde at arbejde med markedsføring. Outreach derimod handler
om brugerorienteret dialog, hvor museet kommer til brugerne (mentalt og konkret) med henblik
på at berige/ændre noget i deres liv – evt. hvor det får indflydelse tilbage til museets praksis. Dette
kan evt. medføre, at de også bliver nye brugere af institutionen. At få nye brugere kan være en
side-effekt, men er ikke nødvendigvis hovedformålet med et outreach projekt.”41
Outreach handler derfor om at komme i kontakt med ikke-brugere, men i høj grad også om nye
metoder til at gentænke museet. Siden 1990’erne har særligt briterne rekonceptualiseret museumsinstitutionen i sociale termer som “agents of social change”, “progenitors of regeneration”,
“brokers in creating community and national cohesion”, “sites for active citizenship” - termer der
omformer og rekonstruerer museerne fra at være vogtere af kulturarven til at være katalysatorer
for samfundsudviklingen og ideelt set ressourcer i borgernes hverdag.42
40
Se Kulturministriet udgivelse “Reach Out!” fra 2008: http://www.infokiosk.dk/graphics/kum/Netpub/Reach%20Out/
Reach_Out/index.htm
41
Karen Grøn: “Outreach som win win strategi.” I: MiD Magasin, 20 marts 2009: Tema Udsyn, p. 12-13
42
Pam Meecham: “Reaching-out: Contemporary art and sustaining Learning Communities in the Art Gallery.” Se:
http://www.formidlingsnet.dk/dokumenter#http://www.formidlingsnet.dk/wp-content/uploads/2009/06/reaching-outdenmark-2-paper.doc
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Deltagelse
Idéen om deltagelse er tæt forbundet med idéen om museet som et offentligt sted. Hvor
spørgsmål som: Hvem er museumsejere? Hvem tager beslutninger på museet? Hvordan kan
grupper uden for museet få stemme på museet? Og hvordan kan museet fungere som platform
for spørgsmål og temaer, som museumsejerne er optagede af?
Dette ændrer tilgangen til forståelsen af museet som et sted, der producerer udstillinger, formidling, undervisning og oplevelser for et publikum (modtagere) til en tilgang, hvor der gives rum
for publikums deltagelse i programsætningen (brugere). I den deltagende tilgang ses individer
uden for museet som borgere (museumsejere), der har meninger om og relevante ting at sige
om museet, og som har deres eget forhold til museets indhold i samme grad som en holdning
til museets betydning i deres eget liv og i samfundet. Her er spørgsmålet ikke længere, hvad de
besøgende får ud af museet (oplevelse, information, læring), i stedet foregår en tovejskommunikation. Museet tilbydes som platform og ressource for deltagelse, fortolkning og diskussion.
Mange er skeptiske over for at arbejde med outreach bl.a. ud fra den legitime grund, at museet
spændes for en socialpolitisk vogn, hvor museet bliver et middel til at resocialisere udsatte grupper.
Denne udvikling, som til dels er foregået i Storbritannien, risikerer at omforme museerne til
sociale institutioner i stedet for kulturinstitutioner. Men er det et ‘enten eller’ eller et ‘både og’?
Dette skifte har medført, at man på kulturinstitutionerne i England opererer med et nyt evalueringsparadigme – GSO’s (Generic Social Outcomes), hvor formålet kort fortalt er at måle de
positive sociale effekter, kulturinstitutionerne har på samfundet som helhed.
En anden indvending mod outreach er, at museet mister sin betydning, hvis kvaliteten kompromitteres af populære tilgange, som simplificerer museets righoldige og komplekse indhold. Faktisk
er det ikke tilfældet ifølge blandt andre Peter Samis, Formidlingsansvarlig ved SFMoMA og tidligere formidlingsansvarlig på Kiasma, Kaija Kaiavuori: ”When a ’lay’ person gets involved with a
new subject and becomes familiar with it, comprehension of its complexity and richness grows:
the more you learn, the more you appreciate.” 43
Ved at arbejde aktivt med outreach styrkes museets specialiserede arbejdsstyrke (forskere,
konservatorer, kuratorer og formidlere), fordi deres funktioner bliver synlige for offentligheden
gennem samarbejdet med nye målgrupper. Samtidig synliggør ikke-brugerne museumskulturens
usynlige konventioner. Når personer, som ikke er vante museumsgængere, møder museet på et
af de mange platforme, stilles der spørgsmål til, hvad man kan og ikke kan på et museum. På den
måde får museet fokus på tilgængelighed, og usynlige barrierer kan flyttes. Museumsbrugerne
tager en stor portion viden med ind over dørtærsklen til museet, hvilket museer tidligere har
været utilbøjelige til at værdsætte. Med den brugerorienterede dialog kan museet finde måder,
hvorpå der skabes rum, hvor de besøgende kan bruge og dele deres viden.
43
Kaija Kaitavuori: ‘From Accessibility to Participation, Museum as a Public Space’ in Engage 24 Digital Doorways, Autumn 2009, p. 35 og Peter Samis: http://www.archimuse.com/mw2009/papers/samis/samis.html
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Museum 2.0
Aktiviteter og strukturer, der styrker folks engagement i museet, er blevet sammenlignet med
Web 2.0. Web 2.0 – det sociale net – er baseret på kollektiv indholdsproduktion og principper
om open source: indhold og værktøjer stilles gratis til rådighed for alle. Open source-princippet
handler ikke kun om internettet. Samme udvikling kan ses inden for journalistik (borgerne opfordres til at sende mobiloptagelser til DR og TV2), inden for politik (debatter, hvor borgere kan
ringe til politikere og mailstorm), inden for masseproduktion (forbrugerne er med til at udvikle
produkterne) og inden for samtidskunsten (hvor publikum bliver aktive deltagere i den kunstneriske proces). Således handler Web 2.0 ikke primært om teknologisk innovation, men om nye
måder at tænke og handle på. Charles Leadbeater beskriver det meget rammende ved at skelne
mellem ”To and For” og ”With”:
“Knowledge and learning flows from experts to people who are dependent or in need. Organisations are hierarchies based on the power and knowledge to make decisions. Authority is
exercised top down. The aim is to define what people lack – what they need or want that they
have not got – and then deliver it to them.The world of To and For starts from people as bundles
of needs, rather than, say, bundles of capabilities and potential.”45
Ifølge Leadbeater er Web 2.0 derimod kendetegnet ved det medskabende “ With”, hvilket ændrer folks forhold til information og til hinanden. Denne ændring har også indflydelse på museer og andre offentlige institutioner. Elaine Heumann Gurian overfører Leadbeaters tanke til
begrebet “museum 2.0”, hvor museerne skal dele viden og ekspertise i stedet for at besidde
og kontrollere den. Men det handler også om at høste den viden, som brugerne har. Hun
mener, at museer skal ændre kurs fra at dominere indholdet til i stedet at fungere som “service providers of shared content.”46 Ifølge Gurian vil museer, der ikke er i stand til at favne den
nye tænkning, uundgåeligt blive ubetydelige i nær fremtid. Det handler ikke om virtuelle museer og den digitale udvikling alene, men om et paradigmeskift inden for tænkning om museer.
Det er af afgørende betydning, at kunstmuseerne tager højde for disse kulturelle strømninger i
udviklingen af deres formidling. 2.0-tænkning handler om brug og brugere af museerne. I stedet
for at tænke i besøgende og gæster, bør museerne i stigende grad tænke i deltagere og brugere.
I stedet for at fokusere på besøgende og ”kundevenlige” aktiviteter er det centralt at udvikle
flere bruger-orienterede og bruger-inddragende aktiviteter. Mange museumsaktiviteter ser anderledes ud, hvis man har ”deltagelse” som et grundlæggende princip. Idéen om tilgængelighed
er tæt forbundet med praktiseringen af arbejdet med forskellige gæster og publikumsgrupper.
Ideelt set tilbyder et tilgængeligt museum alle besøgende muligheden for at deltage og opleve
på egne præmisser. Men “brug” skal ikke forstås som instrumental brug af museer eller kunst.
Kulturdeltagelse handler om personlig udvikling og dannelse, læring i bred forstand, udveksling af
idéer, påvirkning og forstyrrelser.
Charles Leadbeater (2009). ‘The Art of With.’ An essay for Conerhouse, Manchester. www.cornerhouse.org
Elaine Heumann Gurian(2007). “Introducing the Blue Ocean Museum: an imagined museum of the nearly immediate future.” http://www.informallearning.com/archive/Gurian%2090%20article.pdf

45
46
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I dag bruger de fleste kunstmuseer stadig internettet i overensstemmelse med Web 1.0. De udbreder specialistviden om deres indhold, som er udvalgt, produceret og kontrolleret af eksperter.
Mange unge i dag vil imidlertid bruge indholdet på en 2.0-måde, de vil tilpasse, tilegne, bruge
det til at spille/lege med, sample det til deres eget udtryk. Kort sagt en deltagende metode, der
gør dem til producenter i stedet for tilskuere eller publikum. Disse principper gælder ikke kun på
nettet, men på hele museumsinstitutionen.
”Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte
borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor
henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet.” Fra ARKENs vision og mission.44

I 2008 ansøgte de undervisnings- og udviklingsansvarlige på 8 kulturinstitutioner og Skoletjenesten Kulturarvsstyrelsen om støtte til et projekt om medborgerskab. Projektet blev
igangsat efterår 2009. De deltagende institutioner er Statens Museum for Kunst, ARKEN,
Thorvaldsens Museum, Willumsens Museum, Kunsthallen Nikolaj, Kunstindustrimuseet, KØS
og Musikken i Skoletjenesten.
Proceskonsulenter fra Gesamtkunstwerk har styret processen, og en række eksperter fra
forskellige felter har deltaget som kritiske venner: Olga Dysthe, professor i lærings- og klasserumsforskning, Bergen Universitet, Ove Korsgaard, professor, DPU, Mette Buchardt, adjunkt,
ph.d, Københavns Universitet, Ulla Kjærvang, arkitekt maa og proceskonsulent, Hans Dam
Christensen, forskningschef, lektor, ph.d., Det Informationsvidenskabelige Akademi, Niels Righolt, administrerende direktør i Cultures, formand for Center for Kunst og Interkultur.
Det primære mål har været at undersøge de involverede kulturinstitutioners brug af dialogbaseret undervisning. Vi stillede følgende spørgsmål: Hvordan praktiserer vi dialog, og
er det en autentisk dialog? Hvordan kan vi blive bedre til at skabe gode rammer for dialog
på museet? I løbet af projektet har det været målet at afklare disse spørgsmål samt udvikle
metoder til en flerstemmig dialog.
Vi har udvalgt tre styrende principper for undervisningen: flerstemmighed, aktiv deltagelse
og selvrefleksion.
Med udgangspunkt i museernes undervisningspraksis er ønsket nu at brede spørgsmålet om,
hvordan museer kan sikre medejerskab fra et mangfoldigt publikum ud i en større museal
kontekst.
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Se ARKENs hjemmeside: http://www.arken.dk/content/dk/om_arken/vision_og_mission/arkens_vision
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Kollektiv indholdsproduktion er ikke en problemfri opgave. En af udfordringerne ligger i at redefinere begreber som ekspertise og professionalisme. Kritikken af Web 2.0 ligner på mange måder
kritikken af museets åbning mod nye brugere. Kritikere som Andrew Keen advarer om ”a cult of
amateurism”, der hylder middelmådigheden, når hvem som helst kan publicere deres indhold og
kræve anerkendelse for det.47 Det er sandt, at med outreach som metode opgiver museet noget
af sin magt til at definere og sætte dagsordenen. Dette betyder derimod ikke, at museet opgiver
både professionalisme og kvalitetssikring. Tværtimod ansporer outreach-tilgangen museet til at
tydeliggøre sin ekspertise, gøre den mere tilgængelig og indgå i diskussioner på lige fod med
andre.
Invitationen til deltagelse kræver en ny tilgang til formidlings- og undervisningsarbejde. Det er
en ny metode for museumsansatte, der går mod de strukturer og konventioner, der har formet
formidlingsarbejdet gennem årtier. Men endnu vigtigere, det er også en ny metode for offentligheden. Voksne museumsbrugere er ofte tøvende eller ligefrem tilbageholdende i forhold til at
deltage.Vi er så vant til at vente på, at nogen fortæller os, hvad der er vigtigt, og hvad vi skal mene,
at det for nogle brugere føles fremmed og usikkert selv at tage ansvar for sin museumsoplevelse.
Så hvorfor bekymre sig om det? Fordi outreach handler om demokrati, ændringer som sker i
samfundet, menneskelig værdighed og retten til at deltage i symbolsk produktion. Deltagelse og
interesse for kultur kan ikke bestilles eller forvaltes oppefra og ned, det kan kun fremmes ved
brugerdreven dialog og stillingtagen.
Den mest enkle opskrift på at sikre tilgængelighed og den lige vej til at sikre at langt flere ikkebrugere bliver brugere, er helt oplagt: gratis entré. Gratis entré kan ikke stå alene. Den kulturelle
kapital vil sandsynligvis fortsat være et vigtigere adgangstegn til museerne end den monetære
kapital, så længe den følges op af aktiviteter for børn og unge, således at de føler et ejerskab til
museet. Det er her enhver diskussion om museer og tilgængelighed bør tage sin begyndelse.

Sanddag på stranden
ved ARKEN.
47
Keen Andrew (2007). The Cult of the Amateur: How democratization of the Digital World is Assulting Our Economy, Our Culture, and our Values. For mere se: http://andrewkeen.typepad.com/home/
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Jeg har jo et helt liv her – Vestegnen som utopi, plan og dagligdag.
I forbindelse med ARKENs 3-årige udstillingsserie UTOPIA har ARKEN Undervisning i samarbejde med filmfotograf Søren Christensen skabt en film om byudvikling og beboere på
Vestegnen. Filmen er målrettet ungdomsuddannelserne, men har vist sig at være relevant for
flere forskellige målgrupper.
Den er blevet vist på CPH West i Ishøj, på ARKEN med efterfølgende debat, Brøndby Kulturhus med borgerdebat, Brøndby lokal tv, på Kroppedal Museum, Historiens Hus i Hvidovre, TV Ishøj, Ishøj Bibliotek og andre steder. Den er også blevet brugt til undervisning af
nye trafikplanlæggere hos DSB/DTU og er på den måde blevet brugt i sammenhænge, som
museet ikke forudså, da projektet påbegyndtes. Med filmen har ARKEN taget et skridt uden
for murene og involveret sig i lokalmiljøet.
Museet har interviewet en række af byens interessenter omkring deres forhold til stedet,
hvor de bor, dets historie og fremtiden: en borgmester, ældre og yngre beboere, arkitekter
og de byplanlæggere der planlagde byerne, en etnolog og en kunstner. I kraft af sine mange
fortællinger om livet på Vestegnen åbner filmen for en diskussion af drømmen om det gode
liv og de rammer, der omgiver os.
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Den digitale dimension
Den materielle kultur, som historisk er museernes genstandsfelt, har meget at vinde ved mødet
med den ”immaterielle” kultur i skikkelse af digitale medier. De digitale medier vil i fremtiden være
helt afgørende for museernes evne til at møde brugerne, hvor de er, sikre brugerinddragelse og
den bedst mulige udnyttelse af museumsinstitutionen som vidensressource i samfundet.
I forbindelse med projektet “Voices of the Future”, initieret af American Association of Museums
(som i øvrigt i sig selv er et udmærket eksempel på udnyttelse af digitale platforme som værktøj til vidensdeling) pointerer Phil Nowlen fra Getty Leadership Insitute, at museernes største
udfordring er at gentænke sig selv som institutioner ”from which”.48 Hermed mener han, at museerne skal tænke deres identitet langt bredere end som bygninger, folk skal komme til – places
”to which”. I stedet skal de se sig selv som et sæt af ressourcer, der kan gøres aktive på en lang
række platforme i og uden for den fysiske bygning.
Digitale platforme kan ikke afløse den fysiske og kropslige museumsoplevelse. Det ville være
fejlagtigt at fremhæve de digitale platforme som museets eneste ”fremtid” og lade den fysiske
museumsudstilling stå tilbage som et støvet levn fra fortiden – for det er vigtigt fortsat at undersøge, hvordan potentialet af udstillingen som et offentligt rum kan udnyttes bedre og mere
tidssvarende. Men dette bør netop ske i samspil med museets digitale platforme. Det digitale og
fysiske museumsbesøg har et stort potentiale i samarbejde, da de hver især har forskellige forcer.
De digitale medier kan eksempelvis agere fora for diskussion af museale genstande, der kan
skabes kritiske fortolkningsfællesskaber omkring. Museernes sociale aspekt kan således styrkes
gennem de digitale mediers sociale netværkspotentialer. Dette potentiale kan både udnyttes i
snævre, internationale fagfællesammenhænge og i bredere, nationale formidlingssammenhænge.
De digitale medier kan desuden bidrage til udviklingen af nye formidlingsformer, herunder en
tidssvarende form for outreach, som i højere grad end traditionelle omvisninger indbyder til
brugerdeltagelse og feedback.
I et bevaringsperspektiv vil de digitale medier selv kunne rumme samlinger og ‘museer’ over digital kulturarv f.eks. digital kunst. Man vil således kunne iagttage en bevægelse fra internettet som
formidlingskanal til internettet som udstillingsvindue..49
Det er vigtigt at understrege, at den digitale udbygning af kunstmuseerne ikke skal ses som et
”billigt” alternativ til fysisk ekspansion, da kvalificeret udnyttelse af de digitale medier er særdeles
omkostningsfuld både i etablering og drift. Men den digitale ekspansion er slet og ret nødvendig
for at sikre tidssvarende kunstmuseer.

Se: http://www.youtube.com/user/FutureofMuseums
Anne Sophie Warberg Løssing: “Internettet som udstillingsramme.” Århus: Skriftserie – Center for Digital Æstetikforskning, nr. 3, 2004.
48
49
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ARKEN har siden 2006 arbejdet med digital formidling som et særligt satsningsområde, hvor
sociale medier og podcasting samt digitale workshops på museet spiller en central rolle. I
2009 blev ARKENs digitale formidling undersøgelsesfelt for forskningskonsortiet DREAM
(Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials). Dette betyder
blandt andet, at ph.d.-studerende Christian Kobbernagel undersøger museets digitale workshops for at afprøve og udvikle kvantitative metoder til konstruktion af en typologi over
unges refleksion og en analysemodel til at måle digitale mediers betydning for refleksive
processer hos unge i undervisningen på museet. Kobbernagel har fulgt digitale undervisningsforløb og gennemført interviews med 85 elever i en forundersøgelse til projektet, som
løber over de næste par år.
De digitale medier kan både onsite og online sikre nye, selektive adgangsveje til kontekstuel viden om genstande. Enkeltgenstande kan indsættes i fortællende sammenhænge, som
inddrager lyd, billede, animation og film, som f.eks. http://www.ushmm.org/museum/exhibit/
online/silentwitness/

Fra online-udstillingen Silent Witness på United
States Holocaust Memorial Museum.
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6. KONKLUSION
Kunstmuseerne befinder sig i en brydningstid. Den samfundsmæssige og kulturelle kontekst, museerne fungerer i, er under forandring. Blandt de mange faktorer, der yder et pres mod den
traditionelle museumsmodel, har nærværende rapport bl.a. opridset: bevægelsen fra mono- til
multikultur, der gør det nødvendigt for kunstmuseerne at kommunikere til en mere sammensat brugergruppe; ændringer i medielandskabet, hvor brugeren sættes i centrum og vænnes
til interaktive kommunikationsformer; ændringer i skolevæsenet i retning af aktiv inddragelse i
egen læring samt den generelle æstetisering af hverdagslivet i nutidens begivenhedskultur, der
medfører en øget kommercialisering af den enkeltes livsverden samt øget fokus på forbruget af
oplevelser.
Det øgede kulturforbrug stiller alle kulturinstitutioner i en større konkurrence end tidligere, da
man må kæmpe for at få publikums opmærksomhed. I kombination medfører disse udviklingstendenser en situation, hvor kunstmuseerne ikke længere kan regne med, at deres legitimitet er
uangribelig i offentlighedens øjne. Der er behov for dels at synliggøre kunstmuseernes samfundsmæssige værdi dels at videreudvikle kunstmuseerne, således at de inddrager offentligheden og
varetager deres kulturelle og samfundsmæssige opgaver bedst muligt – også i fremtiden.
Rapporten her opridser en række opmærksomhedspunkter, som vi på ARKEN mener, bør spille
en central rolle i udviklingen af kunstmuseet. Opmærksomhedspunkterne findes inden for forskellige aspekter af kunstmuseernes virke:
• Museumsvæsenet: Det er vigtigt, at kunstmuseerne aktivt definerer og synliggør deres samfundsmæssige rolle og relevans. Det er op til det enkelte museum at synliggøre sin værdi og at
definere succeskriterierne for sit virke. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve kunstmuseernes aktive, kulturskabende funktion. Museerne afspejler ikke blot samfundet, men er med
til at forme det gennem kulturelle aktiviteter, inddragelse af befolkningsgrupper og udviklingen
af nye fortællinger, der undersøger det menneskelige med udgangspunkt i nutidens komplekse,
globaliserede verden.
• Museumsoplevelsen: Hvordan skulle kunstmuseer se ud, hvis de ikke eksisterede, og vi
skulle genopfinde dem? Hvis vi skulle skræddersy en museumsmodel, der passede til nutidens kultur og samfund, som imødekom den moderne brugers interesser, og som formidlede sit indhold
på flere platforme og på den mest hensigtsmæssige måde – ville det så ligne de museer, vi har i
dag? Museumsbesøget er en social begivenhed, og museerne besidder et stort potentiale som
rum for kollektiv tilegnelse af æstetiske oplevelser og viden. Dette udviklingsarbejde kan antage
mange former, men her ønsker vi at pege på to: En indholdsmæssig i form af nye, tværfaglige
udstillingsformater og en formmæssig, hvor etnografiske metoder inden for brugerdrevet innovation anvendes til at videreudvikle selve museumsoplevelsen som ”design”.

Fremtidens kunstmuseum 55

Arken

Museum for Moderne Kunst

• Forskning: Forskningen på museerne bør blive mere produktiv og integreres i udstillingerne.
Museerne har muligheden for at formidle deres forskning ud til et bredere publikum i højere grad
end universitetsforskningen. Ud fra de spørgeskemaer ARKEN sendte ud til de danske museer,
fremhævede flere respondenter behovet for forskningsmiljøer, hvor museerne kan lave samarbejde på tværs af museumskategorierne og med universiteterne.
• Formidling/outreach: Outreach er med til at skabe dialog med ikke-brugere, men bidrager
også til en redefinering af museernes rolle i samfundet. Museerne kan således fungere som en
demokratisk platform for deltagelse og diskussion. Det er dog vigtigt, at museerne bevarer deres
identitet som kulturinstitutioner og ikke måles som sociale institutioner. Et vigtigt punkt i forhold
til at sikre, at ikke-brugere bliver til brugere, er museets tilgængelighed. En måde at opnå dette
på er ved at tilbyde gratis entré til alle, men også komme brugere/ikke-brugere i møde hvor de
befinder sig i de fysiske og digitale miljøer og herigennem anerkende, at museerne har flere udstillingsplatforme for formidling af viden og information end den fysiske udstilling.
Vi håber, at museumslandskabet vil lade sig inspirere af vores tanker i rapporten – både til nye
udstillings- og udviklingsprojekter og til museologiske overvejelser i lighed med dem, vi gør os her.
Samtidig glæder vi os til fremover at blive inspireret af de mange spændende tiltag, som allerede
sker på landets museer.
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