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Rapport fra utredningsgruppe for ”Organisering av utstillingsproduksjon” 

 

 

I. Innledning 

Mandat for utredningsgruppe for organisering av utstillingsproduksjon ble vedtatt i KHMs 

ledermøte 23.10.2012. Utredningsgruppen har bestått av prosjektleder Øivind Fuglerud, 

seksjonsleder ved UPS, Tone Wang, og prosjektleder for utredning av nye 

basisutstillinger, Idunn Kvalø. Denne gruppen har gjennomført tre møter med en 

referansegruppe bestående av representanter for Arkeologisk seksjon, 

Fornminneseksjonen, Konserveringsseksjonen og Dokumentasjonsseksjonen. De mest 

vesentlige momentene i mandatet gitt av ledergruppen var: 

 a) Prosessen for utstillingsproduksjon kartlegges med henblikk på tidsplanlegging av 

 utstillinger i Historisk museum de neste 5 – 7 år, og hva som må ivaretas i forskjellige  typer 

 utstillingsprosjekter. 

 

b) Det skal innhentes informasjon om hvordan andre institusjoner gjennomfører 

sammenliknbare prosjekter. 

Utredningsgruppen fremlegger sin rapport for ledergruppen ved utgangen av februar 2013. 

Den vil være å betrakte som anbefaling til ledergruppen. 

 

Mandatet finnes i sin helhet i Vedlegg 1. 

 

 

 

 

II. Anbefalinger fra utredningsgruppen 

II.1 Endringsforslag 

1. Det anbefales etablert et Utstillingsråd med representasjon fra ulike deler av KHMs 

organisasjon. Utstillingsrådet bør utgjøre en parallell til Forskningsrådet, med medlemmer 

oppnevnt av direktøren for to år av gangen, og bør sammensettes med tanke på at rådene 

skal utgjøre to likeverdige søyler i museets prosjektkultur. I tillegg til skiftende 

representanter fra seksjonene, bør produksjonsleder og designer/arkitekt fra 

produksjonsenheten (jf nedenfor) møte som henholdsvis fast sekretær og fast representant 

i rådet.  
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Blant Utstillingsrådets arbeidsoppgaver bør inngå følgende: 

- Ivareta og fremme KHMs forskningsbaserte og tverrfaglige utstillingsprofil 

gjennom vurdering av og tilbakemelding på mottatte forslag om utstillinger, 

egne utstillingsinitiativ og dialog med KHMs forskningsråd og ledergruppe. 

- Fungere som organ for langtidsplanlegging av KHMs utstillingsproduksjon 

gjennom forslag til KHMs direktør og ledergruppe om utstillingsprogram. 

- Disponere og fordele midler til utredning- og forprosjektering av 

utstillingskonsepter  

- Utøve kvalitetssikring av utstillingsproduksjonen gjennom tilrettelegging for 

og evaluering av utstillinger, utstillingsproduksjon, kompetansebehov, 

kontrakter og arbeidsprosesser. 

-  Fremme interessen for utstillinger og museumsutvikling ved KHM gjennom 

organisering av seminarer, forelesninger og kontakt med eksterne 

samarbeidspartnere.     

2. Det anbefales innført en arbeidsavtale mellom direktør, prosjektansvarlig og leder av 

produksjonsenheten (jf nedenfor) som obligatorisk grunnlag for alle utstillingsprosjekter. 

Avtalen bør inneholde de grunnleggende betingelser for produksjonen i form av ansvar, 

økonomi og tidsbruk. 

3. Det anbefales innført et system med systematisk oppfølging og ”avsjekking” av 

prosjekter, fra første prosjektskisse til evaluering i etterkant.  

 

II.2 Kommentar til endringsforslagene og strukturering av utstillingsvirksomheten 

 Et nytt Utstillingsråd skal ikke ha til oppgave å drive konkret utstillingsproduksjon. 

Det anbefales derfor at produksjonskapasiteten bør ligge i den permanente 

linjeorganiseringen ved KHM. Som et innspill til den pågående Funksjonsanalysen 

anbefaler arbeidsgruppen at denne kapasiteten beholdes samlet i en egen 

produksjonsenhet. Produksjonsenhetens oppgave i produksjonsprosessen er å bidra til 

at et vedtatt utstillingskonsept kan realiseres på beste måte i henhold til de 

betingelsene som er fastlagt i arbeidsavtalen for prosjektet (jf nedenfor). I tillegg til de 

produksjonskapasiteter som finnes ved KHM i dag, vil arbeidsgruppen spesielt 
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framheve behovet for egen, permanent utstillingsarkitekt-kompetanse; en person som 

ikke nødvendigvis selv skal fylle rollen som designer for alle utstillinger, men som har 

den nødvendige kompetanse til å vurdere behov, utarbeide anbudsdokumenter og 

tekniske tegninger, foreta kvalifiserte innkjøp osv. 

 Arbeidsgruppen anser en bevissthet om at ikke alle utstillingsprosjekter er eller bør 

være like, hva angår kriterier for vellykkethet eller produksjonsprosess, som særdeles 

viktig. Ikke minst vil fagansvarlige ha ulike forutsetninger og praktiske muligheter for 

å utøve prosjektlederskap. Likevel anbefales at normalmodellen for 

utstillingsproduksjon blir at en eller flere fagansvarlige – som ikke nødvendigvis må 

være vitenskapelig ansatte – får prosjektansvar for produksjonen når en utstilling 

besluttes produsert. 

  Prosjektansvar for utstillingsprosjekter bør nedfelles i en avtale mellom 

prosjektansvarlig(e), leder for produksjonsenheten og KHMs direktør hvor de 

grunnleggende betingelser i form av beslutningsmyndighet, budsjettramme, 

suksesskriterier, eksterne kontraktspartnere og kontraktsforhold, eget og andres 

tidsbruk osv klargjøres så langt mulig. En slik avtale bør alltid ligge til grunn for 

utstillingsprosjekter.  

 Et prosjekts vei fra initiering til fullføring bør passere gjennom et antall ”portaler” 

hvor framdrift, kvalitetskontroll og budsjettstyring sjekkes av og rapporteres til 

direktør, jf pkt  nedenfor. Arbeidsgruppen anser at det største forbedringspotensial i 

forhold til dagens produksjonsmodell ligger i en slik utvikling av grunnlag for og 

oppfølging av produksjonsprosessen, snarere enn i en ny fordeling av myndighet 

mellom fagansvarlig og produksjonsenhet alene.   

 En prosjektansvarlig bør som hovedregel bistås av en intern arbeidsgruppe hvor de 

samme kompetanser gjøres tilgjengelig som i dagens arbeidsmodell. Det er imidlertid 

ikke nødvendigvis hensiktsmessig at representanter for alle faggrupper er med på alle 

møter, eller er like involvert i alle deler av arbeidsprosessen. Selv om alle faggruppers 

kompetanse og kreativitet skal anerkjennes og ha plass i en ideutviklingsfase, må det 

utvikles aksept for at det innad i arbeidsgrupper knyttet til utstillingsprosjekter skilles 

mellom de som driver et prosjekt framover og de som leverer tjenester i 

produksjonsfasen. Arbeidsgruppen bør koordineres av en person i produksjonsenheten 
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som i produksjonsprosessen inntar rollen som prosjektansvarliges nærmeste 

støttespiller. Prosjektansvarlig bør som hovedregel ha avgjørelsesmyndighet ved 

uenighet i arbeidsgruppen. Dersom en annen modell avtales for et konkret 

utstillingsprosjekt, for eksempel at prosjektansvaret ligger hos representant for 

produksjonsenheten, må dette klargjøres i avtalen som ligger til grunn for prosjektet. 

Hvem som har beslutningsmyndighet som prosjektansvarlig bør alltid klargjøres i 

eventuelle kontrakter med eksterne designere og/eller andre relevante 

kontraktspartnere.  

 Utredningsgruppen anbefaler at KHM søker å plassere også det økonomiske ansvaret 

for det enkelte utstillingsprosjekt klarere hos prosjektansvarlig. Selv om BDM trolig 

fortsatt må ligge hos leder for produksjonsenheten innenfor dagens BDM-ordning, må 

prosjektledere ansvarliggjøres økonomisk. Støtte til økonomiadministrasjon og 

innkjøp bør styrkes enten ved at det opprettes en ”prosjektdesk” i 

Administrasjonsseksjonen, og at hvert prosjekt og hver prosjektansvarlig får en fast 

person med BDM fra denne desken knyttet til seg, eller ved at den permanente 

produksjonsenheten får en fast stilling som økonomi- og kontrakts-/innkjøpsansvarlig 

som går inn som medlem i de arbeidsgrupper som etableres for produksjon av 

utstillingsprosjekter. 

  Utredningsgruppen anser at et vesentlig problem for utstillingsarbeid i dagens 

situasjon er at utstillinger ofte er noe forskere arbeider med under korte avbrudd fra 

pågående forskning, nærmest ”på si”. Trolig ligger det et stort utviklingspotensial i å 

knytte forskning og utstillingsarbeid nærmere sammen. Arbeidsgruppen har som del 

av arbeidet med denne rapporten vært i kontakt med ledelsen i en rekke europeiske, 

etnografiske museer (jf Vedlegg 3) som ikke har rene forskerstillinger, men i stedet 

har stillingskategorien «kurator». I de fleste tilfelle bedriver slike kuratorer forskning i 

selvdefinerte, flerårige prosjekter med en utstilling og tilhørende katalog som planlagt 

resultat. Det anbefales at ledergruppen vurderer om en slik modell kan ha 

overføringsverdi for KHM. Man kan tenke seg at forskere med interesse for 

utstillinger kan finne det interessant å samordne og integrere sin forskningstid og sitt 

«pliktarbeid» i ett prosjekt av 2 – 4 års varighet med utstilling og katalog som 

endepunkt. En slik arbeidsmodell vil gi KHM som institusjon mulighet for langsiktig 
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planlegging og vil for den enkelte forsker kunne innebære mulighet for 

sammenhengende tidsplanlegging.  

 

II.3 Faser i produksjonsprosessen 

Trolig vil man se en utvikling ved KHM hvor utstillingsproduksjoner i økende grad er 

resultater av langvarige forskningsprosjekter og ekstern finansiering. Dette må anses som en 

ønsket utvikling. Desto viktigere er det å avgrense utstillingsrådets ansvar og myndighet til 

det som angår utstillingskomponenten direkte; det er ikke ønskelig at et utstillingsråd skal øve 

innflytelse over forskingsdelen av slike kombinerte forsknings- og utstillingsprosjekter. 

Derimot vil det være naturlig at Utstillingsrådet konsulteres om hvilke og hvor mange 

søknader om eksternfinansierte prosjekter med en utstillingskomponent det er forsvarlig å 

sende, ut i fra den totaloversikt over tids- og arealplanlegging som rådet forutsettes å ha.   

Anbefalingen fra utredningsgruppen innebærer at et utstillingsråd har en rolle å spille i 

produksjonen av utstillinger, uavhengig av hvordan en idéskisse til utstilling er kommet i 

stand (forskningsprosjekt, magiske sirkler, lek i røde rom e.l.). Som nevnt over, foreslår 

arbeidsgruppen at fasene i produksjonen av utstillinger søkes formalisert ved at det innføres et 

sett ”portaler” alle utstillingsprosjekter skal passere gjennom, hvor prosjektene vurderes og 

avsjekkes før de går videre. Det foreslås at en slik avsjekking gjøres av Utstillingsrådet, men 

at KHMs ledergruppe vedtar utstillingsprogram etter anbefaling fra utstillingsråd, og at 

direktør alltid skal godkjenne større innkjøp når en produksjonsplan er vedtatt  (4 & 5 

nedenfor). Dette burde sikre en betryggende samhandling mellom utstillingsråd, 

produksjonsenhet og direktør/ledergruppe.  

Arbeidsgruppen anbefaler at det innføres seks faste ”portaler”: 

1. Idéskisse  

Første behandling i Utstillingsråd. Ideer som noen ønsker å gå videre med, må formuleres i 

en idéskisse som sendes Utstillingsrådet for vurdering ut i fra originalitet, tverrfaglighet osv. 

Hvis Utstillingsrådet innstiller på å gå videre med ideen kan forprosjektmidler eventuelt 

tildeles. 

2. Utstillingsprospekt – behandling i Utstillingsråd 
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Konseptutvikling. Forprosjektering fram mot avklaring av kunnskapsgrunnlag, gjennomføring 

av designeksperimenter, utredning av arealbehov, ressursbehov, utkast til 

produksjonsbudsjett, mulige eksterne samarbeidspartnere osv. Denne fasen ender i et 

utstillingsprospekt som sendes Utstillingsrådet.  

Dialog mellom Utstillingsråd og idégruppe. Tilbakemeldinger fra Utstillingsråd på prospektet 

sett i forhold til ressurser, areal- og tidsbruk osv. På bakgrunn av dialog med idégruppen gir 

Utstillingsrådet en anbefaling til ledergruppen om gjennomføring. Anbefalingen bør ha en 

Behandling i Utstillingsråd form som gjør det egnet for evaluering i etterkant. 

 

3. Behandling ledergruppe 

Vedtak i ledergruppen om budsjettramme og innlemming i utstillingsprogram. Avklaring av 

tilgang på tjenester fra ulike seksjoner. 

4. Ansvars- og ressursavtale, prosjektplan 

Utforming av ansvars- og ressursavtale, og prosjektplan. Avklaring av roller og ansvar i 

prosjektet. Utstillingsrådet sjekker av prosjektplan og oversender denne til direktøren for 

utforming av avtale mellom direktør, prosjektleder, produksjonsenhet og bidragsytere.  

5. Produksjonsplan  

Detaljert plan for produksjonsfase.  

 

6. Evaluering 

Systematisk evaluering med utgangspunkt i Utstillingsrådets opprinnelige anbefaling til 

ledergruppen. Både prosess og resultatevaluering. 
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Vedleggsoversikt: 

Vedlegg 1: Mandat for utredning om organisering av utstillingsproduksjon 

Vedlegg 2: Nåværende modell for utstillingsproduksjon 

Vedlegg 3: Arbeidsmodeller ved enkelte andre museer 

Vedlegg 4: Oversikter og maler 

4.1  oversikt prosess utstillingsarbeid 

4.2  portaler utstillingsarbeid KHM 

4.3  roller og ansvar i produksjonsfasen 

4.4  P1-mal idéskisse 

4.4  P2- mal utstillingsprospekt 

4.4  P4-1-mal for ansvars- og ressursavtale utstillinger 

4.4  P4-2-mal for prosjektavtale utstillinger 
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Vedlegg 1:  

Mandat for utredning om organisering av utstillingsproduksjon 

Målsetting: 

Mandat for arbeidet er å komme med anbefaling til framtidig organisering av utstillingsproduksjon 

ved KHM forankret i KHMs kunnskapsmodell, ”tankesmien”.  

Anbefalingen skal ta høyde for at ulike utstillingskonsepter kan kreve forskjellige 

organisasjonsformer. Anbefalingen skal være kortfattet og konkret i forhold til roller, oppgaver og 

ansvarsfordeling. 

Organisasjonsform: 

Utredningsgruppen nedsettes av ledergruppen ved KHM. Gruppen består av prosjektleder Øivind 

Fuglerud, seksjonsleder UPS Tone Wang og prosjektleder for utredning av nye basisutstillinger Idunn 

Kvalø.  AS, Doksek, KS og FS inviteres til å velge ut et medlem hver til referansegruppe for 

prosjektet. 

Arbeidsform og økonomi 

a) Prosessen for utstillingsproduksjon kartlegges med henblikk på:  1) tidsplanlegging av 

utstillinger i Historisk museum de neste 5 – 7 år, og 2) hva som må ivaretas i forskjellige typer 

utstillingsprosjekter: 

- Av hvem og hvordan skal beslutninger om utstillingsprogram tas 

- Hvilke fagkompetanser er utstillingsarbeid ved KHM avhengig av? 

- Hvilke oppgaver skal ivaretas under utstillingsarbeidet? 

- Hvilke ansvar skal fordeles? 

- Hva krever denne arbeidsformen av deltakerene? 

b) Det skal innhentes informasjon om hvordan andre institusjoner gjennomfører sammenliknbare 

prosjekter (for eksempel andre museer, teater/film) 

c) Utredningsgruppen inviterer referansegruppen til å diskutere problemstillinger og tekstforslag 

som fremlegges av utredningsgruppen. 

d) Det stilles midler til rådighet for at sekretariatet kan gjennomføre minst to besøk til europeiske 

museer for å innhente erfaringer. 

Levering: 

Rapport skal ha en kort presentasjon av tidligere organisering av utstillingsprosjekter ved KHM. 

Dernest modelleksempler og maler for fremtidig arbeidet med ulike typer utstillingsprosjekter ved 

KHM. Dette skal inkludere mal for prosjektskisse, ansvarsfordeling og ledelse. Ytterligere maler (for 

forprosjektering, budsjett, fremdriftsplan, produksjonsplan, evaluering) kan også være del av arbeidet. 

Tidsperspektiv: 

Utredningsgruppen fremlegger sin rapport for ledergruppen ved KHM innen utgangen av februar 

2013. Rapporten vil være å betrakte som anbefaling til ledergruppen.  
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Vedlegg 2:  

Nåværende modell for utstillingsproduksjon 

Den modell som til nå har vært benyttet for utstillingsproduksjon ved KHM bygger på at det 

for hvert utstillingsprosjekt etableres en prosjektgruppe. I følge museumshåndboken skal en 

utstillingsprosjektgruppe alltid bestå av prosjektleder, faglig ansvarlig, utstillingsarkitekt, 

grafisk designer og håndverksleder. I tillegg vil følgende komme inn under hele eller deler av 

prosessen: Markeds- og informasjonsansvarlig, gruppeleder forretningsdrift, fotograf, 

konservator, magasinforvalter, ressursgruppe/ressursperson, en pedagog fra UPS og vaktsjef. 

KHMs direktør og seksjonsleder ved UPS kan delta i den utstrekning de finner det nødvendig. 

Prosjektgruppen skal normalt ha sitt første møte 1-2 år og minst 7 måneder før 

utstillingsåpning.  

Et karakteristisk trekk ved modellen er med andre ord at rollene som prosjektleder og 

faglig ansvarlig er atskilt. Den rolle faglig ansvarlig har, er å være ansvarlig for, og 

kvalitetssikre, utstillingens faglig innhold. Prosjektleders ansvar inkluderer følgende 

oppgaver: 

 Sørge for at en detaljert framdrifts- og prosjektplan, som inkluderer alle involverte 

faggrupper, settes opp så tidlig som mulig, og at prosjektet gjennomføres innen vedtatt 

tid og innen vedtatte rammer.  

 Være prosjektkoordinator, lede møtene i prosjektgruppen og delegere oppgaver til 

medlemmer av gruppen 

 Fremlegge liste over aktuelle gjenstander overfor relevant samlingsseksjon og for 

konserveringsseksjonen. Listen skal legges fram minst 6 måneder og helst et år før 

utstillingsåpning. Endelig gjenstandsliste fremkommer i samarbeid mellom de nevnte 

parter.  

 Være øverste beslutningstaker når det gjelder design, teknikk, økonomi, pedagogikk. 

Seksjonsleder avgjør ved uenighet i prosjektgruppen.  

 Legge fram kontrakter/avtaler for direktør og seksjonsleder ved UPS for undertegning 

av begge.  

I følge retningslinjene kan medlemmer av UPS’ stab kombinere prosjektlederrollen og rollen 

som faglig ansvarlig, for eksempel i utstillingsprosjekter der faglige impulser fra mange ulike 
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fagpersoner skal hentes inn, og der utstillingens mål blir å sammenfatte og popularisere et 

bredt tema. Ved behov, og i samråd med direktør og relevante seksjonsledere, oppnevnes det i 

forprosjektfasen av utstillingsprosjektet en eller flere personer som skal bistå prosjektleder og 

faglig ansvarlig med positive og kritiske innspill, med hjelp i utarbeidelse av ideen og 

tekstgrunnlaget og bistå med eventuelle gjenstandsforslag, osv. Personene må kunne avsette 

tid til å yte reelle bidrag til utstillingens innhold.  I relevante tilfeller kan en bruke eksterne 

medlemmer i en ressursgruppe. Innenfor ressursgruppen skal normal faglig uenighet tolereres. 

Faglig ansvarlig er normalt beslutningstager i faglige spørsmål. Uløsbar uenighet mellom 

ressurspersonen(e) og faglig ansvarlig videreformidles via seksjonsledere til KHMs direktør, 

som fatter endelig beslutning. Faglig leder, prosjektleder og andre iflg. disse relevante 

medlemmer av prosjektgruppen deltar på møtene med ressursgruppen/-personen.   

Det kan reises både praktiske og prinsipielle spørsmål ved den nåværende modellen. 

På den praktiske planet har mye fungert godt. Etter hvert som flere ved KHM har fått erfaring 

med å delta i utstillingsprosjekter går mye enda bedre. Likevel ligger det motsetninger 

innebygget i modellen. De problemer som har oppstått i det praktiske arbeidet, har i hovedsak 

vært knyttet til uklarhet i premisser, roller og ansvarsforhold, særlig mellom faglig ansvarlig 

og prosjektleder. Fagansvarliges rolle som «innholdsleverandør» uten selvstendig 

prosjektansvar har ved anledninger ført til at denne spesifikke oppgaven ikke er blitt prioritert 

i tilstrekkelig grad. I slike tilfelle har prosjektleder få effektive sanksjonsmidler. Det er 

arbeidsgruppens oppfatning at oppdelingen mellom fagansvar og prosjektansvar som tendens 

har medført en manglende respekt for hverandres faglighet og tidsbruk, en tendens som 

forsterkes i de tilfelle hvor det er ulike oppfatninger om utstillingens design, tekstutforming 

osv.     
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Vedlegg 3:  

Arbeidsmodeller ved enkelte andre museer 

Museum für Völkerkunde, Wien 

Det følgende er basert på samtale med stedfortredende direktør Barbara Plankensteiner 

22.11.2012. 

Museum für Völkerkunde (MfV) ligger organisatorisk under det Kunsthistoriske museum i 

Wien, men har sin egen direktør og sin egen stab med 10 etnografiske kuratorer, åtte av disse 

ansvarlige for regionale samlinger og utstillinger, de to siste for foto/arkivmateriale. 

Kuratorstillingene er stillinger som kombinerer utstillingsansvar og forskning knyttet spesifikt 

til museets interesseområder, gjerne i form av langsiktig informasjonsinnhenting knyttet til 

framtidige utstillingsprosjekter. Utstillingsprosjektene forberedes gjerne 2-3 år i forkant, og 

involverer ofte gjentatte reiser til aktuelle områder og innkjøp av etnografika til utstillingene. 

Så langt mulig gjennomføres etnografiske utstillinger i samarbeid med lokale 

museer/institusjoner i de områder utstillinger omhandler.   

Beslutninger om utstillingsprogram tas av direktøren etter forslag fra og i samråd med 

kuratorene. Fram til nå har kuratorene hatt stor selvstendighet i arbeidet med 

utstillingsprosjekter, og har utformet sine utstillinger i konsultasjon med museets direktør. 

Valg av designer/arkitektfirma som skal hyres inn inngår som en del av denne selvstendige 

utformingen. Utstillingsarkitekter synes forøvrig i Wien å ha en langt mindre framtredende 

rolle enn i Oslo, og har i hovedsak til oppgave å iverksettes praktiske og tekniske løsninger 

etter anvisning fra kurator. De betales også mindre, Plankensteiner anslo en gjennomsnittspris 

for en arkitekt på et prosjekt til 10 – 15,000 EUR.   

Kunsthistorisk museum, som MfV altså er underlagt,  har en egen utstillingsavdeling som 

hovedsakelig har til oppgave å utarbeide kontrakter, foreta innkjøp og ivareta budsjett i 

samråd med kurator. Den formelle beslutningsmyndighet over budsjettene (BDM) ligger i 

denne avdelingen. Når et utstillingsprosjekt besluttes iverksatt, settes en person fra denne 

avdelingen på prosjektet og fungerer som bindeledd for og koordinator av økonomiske og 

administrative prosesser. Budsjetter for utstillingsprosjektene er en ”organisk størrelse” og 

endres ofte i løpet av produksjonsprosessen.     

 



12 

 

Musée d’ethnographie de Genève – MEG 

Det følgende er basert på samtale med direktør Boris Wastiau 11.12.12. 

Siden Wastiau ble ansatt som ny direktør i 2009 har MEGs organisasjon vært under 

oppbygging.  I dag har museet ni kuratorer organisert i «Avdeling for antropologisk 

forskning» (fem for regional etnografi, en for etnomusikk, en for ikonografi og en for 

immateriell kultur), en mindre Konserveringsavdeling, en «Avdeling for publikum og 

mediering» (Secteur de l'Accueil des publics et Médiation culturelle et scientifique) og en 

Utstillingsavdeling (Secteur des expositions) hovedsakelig bestående av håndverkskapasiteter.  

Wastiau understreket at kuratorenes viktigste oppgave og funksjon er opparbeidelse av 

kunnskap om museets samlinger med sikte på å formidle denne kunnskapen til publikum. I 

perioden etter hans ansettelse som direktør har kuratorene hovedsakelig arbeidet med 

gjennomgang av samlinger og dokumentasjon av proveniens som grunnlag for utstillinger. 

Museets filosofi under Wastiaus ledelse er at samlingene er museets plattform og «kapital».  

Med hensyn til utstillingsproduksjon benytter MEG en modell som minner mye dagens 

modell ved KHM. Wastiaus syn er at kuratorene er avhengige av den kompetanse som ved 

MEG ligger i «Avdeling for publikum og mediering» for å produsere gode utstillinger. 

Prosjektansvaret for utstillingsprosjekter er derfor plassert i denne avdelingen, mens det 

faglige ansvaret ligger hos kuratorene. Ikke alle ansatte i «Avdeling for publikum og 

mediering» fungerer som prosjektledere, MEGs direktør var klar på at denne rollen krever 

egenskaper og kvalifikasjoner som ikke alle innehar. Det pågår derfor et arbeid med å 

identifisere og kvalifisere de som kan påta seg et slikt ansvar. Wastiau var åpen på at 

forholdet mellom kurator og prosjektansvarlig ofte kan være problematisk, og at det er 

utfordring å få de ulike faggruppene ved museet til å respektere hverandres ulike 

kompetanser.   

 



13 

 

Rautenstrauch-Joest-museum, Kulturen der Welt, Köln 

Det følgende er basert på samtale med direktør Klaus Schneider  15.11.2012 

Museet har 25 ansatte hvorav 11 er kuratorer. Av de øvrige 14 er 5 konservatorer (3 hele og 2 

halve stillinger), 3 drift/vaktpersonale, 6 administrasjon. Direktøren er involvert som øverste 

prosjektleder og følger opp økonomien. Kuratorene har den daglige oppfølging av 

prosjektene. Kuratorene har i oppbyggingsfasen hatt minimal tid til forskning. De har i 

realiteten vært "UPS`ere" med vitenskapelig kompetanse. For Klaus Schneider er idealet 

Tervuren hvor kuratorer med vitenskapelig kompetanse har 50-50 forskning/utstillingsarbeid.  

Pedagogen er ansatt av Köln kommune/by.  

Rautenstrauch-Joest-museum i Köln åpnet i nytt hus i 2010, med 3600 m
2
 utstillingsateale 

fordelt på tre etasjer. Det etnografiske museet er basert på samlinger etter utforskerne Joest og 

Rautenstrauch og har en drøyt 100 år lang historie i Køln. Flom på nittitallet og dårlig plass 

gjorde flytting og nybygg nødvendig.  

De nye utstillingene ble planlagt og bygget under nåværende direktør i perioden 2003 – 2010. 

Åpningen var ved oppstart i 2003 planlagt til 2006, utsettelsene var økonomisk begrunnet. 

Museet gjennomførte en omfattende prosess med utgangspunkt i at man ønsket utstillinger 

konsentrert om temaer, ikke regioner. Kjernen i arbeidet var en lang og omfattende rekke 

arbeidsmøter, av Klaus Schneider karakterisert som "a lot lot lot of workshops".  

Det fellesmenneskelige og komparative var sentrale kriterier, og et klart mål var at museets 

utstillingsarealer skulle framstå som en helhet heller enn som en rekke separate utstillinger. Ut 

fra 25 opprinnelig foreslåtte temaer ble til slutt ni realisert som utstillinger i det nye museet. 

Museets eksisterende samling, og i hvilken grad den var egnet til å realisere foreslåtte 

utstillingstemaer var et vesentlig og avgjørende kriterium når de avgjørende prioriteringene 

ble gjort. 

Seks kuratorer inkludert direktøren sto for arbeidet med de nye utstillingene. Alle design- og 

byggetjenester ble kjøpt inn eksternt, og samtlige utstillinger i det nye museet ble designet og 

bygd av samme byrå. Museet fikk Europarådets museumspris i 2012. Hans vurdering av 

nåværende utstillinger i tilbakeblikk er at scenografien har fått for stor oppmerksomhet og 

plass, gjenstandene for liten. Slik Schneider ser det er det nødvendig å satse på utstillinger 

som har publikumpotensiale. En vanskelig avveining er i hvilken grad dette skal/bør farge 

hvilken forskning kuratorene skal bedrive. I 2012 består en stor utfordring av hvordan 
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oppdatering av utstillinger skal kunne gjennomføres, både økonomisk og praktisk. Per nå, 

etter at interesse for de nye utstillingene har lagt seg, er det arrangementer som er det viktigste 

publikumstrekkplaster og satsningsområde for museet. Familier og yngre besøkende 

målgrupper for arrangementene. Gode arrangementsfasiliteter i det nye museumsbygget. 
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British Museum, London  

Det følgende er basert på samtale med Dr. Nigel Tallis and Maria Blyzinsky 10.1.2013. 

BM har totalt ca 900 ansatte. Forsknings- og kuratorvirksomheten er organisert i 10 

avdelinger , hvorav ni er tematisk organisert omkring region, epoke, eller gjenstandstype, den 

tiende er ’Department of Conservation and scientific research’ med ansvar for bevaring av 

alle samlinger i museet. De tematiske forskningsavdelingene har egne kuratorer og egne 

museumsassistenter.  Museumsassistenter håndterer gjenstander og deltar i 

utstillingsproduksjonen. De er ikke konservatorer eller samlingsansvarlige, men har 

akademiske grader (tilsvarende magasinforvaltere).  Flere seksjoner har også en ”heavy 

handler position” med ansvar for flytting av store, tunge gjenstander. Kuratorenes primære 

oppgave er å ta vare på ”sin” samling, besvare forespørsler, skrive bøker, holde/delta på 

seminarer, holde foredrag og håndtere presseforespørsler relatert til eget kunnskapsområde. 

I tillegg til kuratorene er tre faggrupper særlig viktige i BMs utstillingsprosjekter: 

- Conservation department deltar i utstillingsprosessen, men alt går via kurator. 

Kurator/samlingsansvarlige har alltid siste ordet om gjenstandene. 

- Utstillingsseksjonen omfatter prosjektledere, designere og håndverksledere. Kjøper 

også inn ekstern prosjektlederkompetanse. BM har egen anskaffelsesseksjon (innkjøp, 

juridisk kompetanse). 

- ”Interpretation and learning” er en stor seksjon ved BM. De er ikke 

fag/samlingsspesialister, men har markedsførings/informasjons/pedagogisk 

kompetanse. 

Hvordan bestemmes hvilke utstillinger man skal produsere ved BM? Det ble skissert et 

system som likner på KHMs foreslåtte utstillingsråd, med en komite som vurderer alle 

utstillingsforslag og kommer med anbefalinger om hvilke man bør realisere. Oftest sender en 

kurator inn forsknings/utstillingsforslag til forskningskomiteen. Denne vurderer prosjektene 

og bestemmer hvilke det skal gås videre med.  Det har også vært gjennomført workshops om 

potensielle satsninger. Ideer som kommer fra kuratorene måles opp mot hva man anser som 

viktig for BM å satse på. 

Utstillingsprosjekter inneholder som regel et forskningsprosjekt, en publikasjon og en 

utstilling. Normalt planlegges og utføres utstillinger over en periode på 2 år. Forutgående 
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forskning over 2-3 år kan planlegges inn i utstillingsprosjekter. Får man OK betyr det i 

praksis at 1-2 dager per uke settes av til forskning i perioden prosjektet går over.  

 Ved BM har det vært en utvikling fra at kuratorene (vitenskapelige med samlingsansvar) 

bestemte alt i utstillingsprosjekter. Slik er det ikke lenger. Det er sterkt fokus på publikum og 

dettes behov, hvilket innebærer at seksjonen ”Interpretation and learning” kommer tungt inn i 

prosjekter. Profesjonell prosjektledelse er blitt viktig. Prosjektledere driver nå 

utstillingsprosessene framover, sikrer delmål, forankrer og følger opp økonomien. BM kjøper 

ofte prosjektlederkompetansen eksternt. Når dette skjer må godkjenning av kjøp løftes opp i 

BM-systemet, eksternt tilsatt kan ikke ha økonomiansvaret. Kuratorene går litt til og fra 

avhengig av andre oppgaver. Kuratorene er for opptatt med andre oppgaver til selv å være 

prosjektledere. De har som oftest ikke kompetansen til å styre prosjektene, ei heller 

formidlingskompetanse. 

Helt sentralt:  

 at ansvarslinjer i utstillingsprosjektet defineres tidlig i prosjektet  

 utstillingsgruppen må ha en felles forståelse av temaet for utstillingen, en felles 

oppgave 

 faggrupper må ha respekt for hverandres kompetanse 

 være innstilt på å samle seg om prosjektet 

 evne til kommunikasjon er essensielt 

 nok tid må avsettes for de involverte 

 prosjektleder må være til stede kontinuerlig 

Prosjektgruppen: 

 prosjektleder, ansvarlig for framdrift og gjennomføring innen satte rammer 

 kurator, faglig ansvarlig 

 mediering (interpretation curator), ivaretar publikumsinteresser/målgruppen 

 pedagog, utvikling av pedagogiske tilbud 

 en 3D-designer  og en 2D-designer, hvorav en er intern og en ekstern 

 museumsassistenter (magasinforvaltere) 

 ved behov: heavy handler 

 

En viktig utfordring er å finne den riktige balansen mellom prosjektprosess og kreativitet. 
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BM har jobbet med branding og skapt en ”inhouse style”. Det innebærer fare for at 

utstillingene kan bli kjedelige fordi de er for like hverandre. 

Øvrige problemstillinger: 

 for lite tid allokeres for den enkelte prosjektdeltaker 

 spenning mellom fag/vitenskapelig kompetanse  

Ekstern referansegruppe er en nyttig måte å ivareta eksterne interessehavere samt ta imot 

innspill. 

Etter endt prosjekt lages det en ”end of project report”. Her blir et utall faktorer vurdert, som: 

hvor lenge publikum oppholdt seg i utstillingen, hvor mange kataloger som ble solgt, 

billettinntekter etc etc. Rapporten brukes til aktiv læring og som tilbakemelding til prosjektets 

interessenter. 
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National Maritime Museum (NMM), London 

Det følgende er basert på samtale med Claire Warrior og Kristian Martin 11.1.2013. De to er 

’contents curators’, som ikke er samlingsansvarlige stillinger, men tilnærmet UPS-stillinger. 

NMM har en forskningsavdeling med 18 tematiske kuratorer, en konserveringsavdeling med 

fem konservatorer, en utstillingsavdeling med tre utstillingskuratorer og i tillegg diverse 

medarbeidere innen web, markedsføring, publikumsarbeid osv.   

Utstillingsprosjekter ved NMM innebærer nå gjerne 3-4 år med forutgående forskning. 

Tidligere kom utstillingsideer fra alle kanter, også eksternt fra, men sjelden fra forskerne selv. 

NMM har jobbet med å demokratisere prosessen gjennom å holde workshops for alle 

faggrupper  for å diskutere ideer og muligheter. Ikke alle forslag blir utstillinger. Noen ender 

som publikasjoner, noen på nett, størrelsen på en eventuell utstilling vurderes utfra 

utstillingens publikumspotensiale og ideens potensiale, noen ideer blir rene 

forskningsprosjekter. 

Til syvende og sist er det direktøren som bestemmer hvilke prosjekter som skal realiseres. Det 

tas strategiske hensyn som for eksempel hvilke utstillinger som kan trekke hvilket publikum, i 

forhold til besøkssammensetningen til forskjellige deler av året (om sommeren kommer 

barnefamilier, vinteren voksenpublikum). Mulig inntjening er et kriterium. 

Alle utstillinger blir evaluert i henhold til kriteriene satt opp for ”hva er suksess for denne 

utstillingen”, og brukt i videre læring. 

Det produseres to temporære utstillinger i året ved NMM. Prosjektgrupper har et kjerneteam 

på 5 personer: 

 prosjektleder 

 utstillingskurator (samlingsansvarlig/vitenskapelig) 

 contents curator (ivaretar publikums interesser og målgruppefokus) 

 pedagog 

 designer (3D/2D intern eller ekstern, ofte er 2D ekstern ved NMM) 

Prosjektleder sørger for framdrift, avsjekking av milepæler, at prosjektet holder seg innenfor 

økonomiske- og andre ressursrammer, holde kontakt med alle med interesse i prosjektet, 

håndterer økonomien. 



19 

 

Hvis/når  nødvendig løftes problemer i prosjektene til  et ”project board” bestående av folk i 

overordnete stillinger ved museet (tilsvarende seksjonsledere).  

Det viktigste spenningsområder i utstillingsprosjekter er forholdet mellom det vitenskapelige 

og ”interpretation”.  Hvordan dette utfolder seg og kan løses er svært avhengig av 

personligheter. Viktig i så måte er: 

 anerkjennelse av at forskjellige kompetanser trenges for å lage utstilling 

 teamarbeid 

 eierskap 

 kommunikasjon 

 nok tid 
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Vedlegg 4.1 
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Vedlegg 4.2 
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Vedlegg 4.3 

KHMs utstillingsprosjekter i produksjonsfasen: roller og arbeidsoppgaver  
 

Med produksjonsfasen menes fasen fra et prosjekt er vedtatt med finansiering og tidsplan i 

ledergruppen til utstillingen åpner (etter gjennomført Portal 3). Fordeling av oppgaver på 

personer vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt og avhenger av organisasjonsformen som 

velges.  

 

 

1. roller/ arbeidsområder i utstillingsprosjekter:  
 

prosessledelse (prosjektledelse)  

innkjøp/ kontrakter/ regnskap  

grafisk design (2D)  

utstillingsdesign (3D)  

håndverker  

konservator  

fotograf  

(utstillingsproduserende enhet)  

magasinforvalter  

sikkerhetsansvarlig  

presse/ kommunikasjon  

nettredaktør  

markedsføring  

pedagogisk tilrettelegging  

tolkningskurator  

innholdskurator (prosjektansvarlig, vitenskapelig/ faglig)  

ledergruppe, direktør  

 

 

2. involvering i produksjonsfasen utstillingsprosjekter:  
 

kjernegruppe utstillingsprosjekt:  
innholdskurator  

prosesskoordinator  

utstillingsdesigner  

(evt andre, avklart for det enkelte prosjekt)  

 

produksjonsapparat/ innspillsleverandører:  
alle øvrige  

 

prosjekteier:  
direktør  

utstillingsproduksjonsenhet/ kompetanser utenfra  

kjernegruppe utstillingsprosjekt/ produksjonsapparat 2  
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3. rollebeskrivelser utstillingsarbeid i produksjonsfasen:  
 

innholdskurator/ prosjektansvarlig (vitenskapelig/ faglig)  
i idéutviklingsfasen: 

utvikling og formulering av utstillingsidé  

sikring av forskningsrelevans, forskningningsgenererende potensiale  

ansvar for oppretting og oppfølging av referansegruppe for utstillingen 

 

i produksjonsfasen: 

prioritering og disponering av økonomiske og personalmessige ressurser i prosjektet  

overordnet oppfølgingsansvar for prosjektet (produksjon, kvalitetssikring, innhold)  

rapporteringsansvar framdrift og økonomi ovenfor direktøren (prosjekteier)  

avgjørende myndighet mht innhold og prioriteringer i prosjektet  

ansvar for publikasjon/ katalog som del av utstillingsprosjekt  

overordnet ansvar for at utstillingen åpner til fastsatt dato  

 

prosjektansvar: Klargjøres i hvert enkelt tilfelle i egen avtale med direktøren. Avtalen ligger 

til grunn for konkret ansvarsfordeling i det enkelte prosjekt.  

 

prosessledelse (prosjektledelse)  
(HM og VSH skilles på sikt)  

koordinere tidsplaner, budsjett, regnskap, framdrift i produksjonsfase  

sørge for at alle relevante innspillspartnere hentes inn på rett tidspunkt  

BDM utstillingsprosjekter  

kvalitetssikre og følge opp sikring av ressurser i prosessen  

formalia: arkivering, møtereferater, avtaler, kontrakter, forsikring  

tett samarbeid med innholdskurator/ prosjektansvarlig  

 

utstillingsdesign (3D)  
kreative bidrag til idéutvikling utstillingsprosjekter  

tilrettelegge for eksterne designere  

lage utstillingsdesign og modeller  

tekniske tegninger, byggetegninger  

lysdesign og lyssetting i utstilling  

oppfølging design v montering av gjenstander  

definere innkjøp av rekvisitter og utstillingsmaterialer  

planlegge bruk av audiovisuelle virkemidler (AV) i utstillinger  

 

innkjøp/ kontrakter/ regnskap  
administrativ støtte  

gjøre innkjøp, varemottak i systemet  

administrativ oppfølging kontraktsinngåelse, ansettelser i prosjektene  

regnskap, fakturabehandling i prosjekter  

 

grafisk design (2D)  
tilrettelegging tekst, illustrasjoner, foto  

produksjon av kort, plakater, plansjer, grafiske elementer i utstilling  

copy-right og avtaler jf bruk av illustrasjoner, foto  

tilrettelegging av innhold AV-elementer i utstilling  
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tilpasse grunnlagsmateriale nettpresentasjon av utstilling  

kontakt for ekstern produksjon av katalog/ publikasjoner  

 

håndverker  
i samarbeid med utstillingsdesigner:  

beregne materialbruk til utstillinger, innhente kostnadsoverslag og bestilling  

beregne behov for arbeidskraft til konkrete utstillingsprosjekter  

beregne behov for å sette ut bygging av utstillingselementer  

bygge utstillinger  

bistå med montering av gjenstander  

montering av utstillingselementer  

innspill til og montering av lys, AV, etc  

 

konservator  
vurdere konseveringsbehov jf gjenstandsliste med ønskede gjenstander  

rådgi i forhold til gjenstandsutvalg i utstillingen  

gjennomføre nødvendig konservering før utstilling av gjenstander  

vurdering av behov mht støtter og montering av gjenstander i utstilling  

vurdering av klimabehov i utstillingen (montre og klimatiske forhold i sal)  

 

fotograf  
rådgi prosjektet mht bruk av fotografi i utstillingen  

gjenstandsfotografering til utstilling/ utstillingspublikasjon  

fotografering/ bildebehandling til utstillingsbruk  

dokumentere arbeidsprosess, utstillingsåpning, ferdig utstilling  

 

magasinforvalter  
rådgi i forhold til gjenstandsutvalg i utstillingen, bistå med gjenstandsoversikt  

hente gjenstander i magasin, ordne pakking og transport  

gjenstandshåndtering og ansvar ved montering av gjenstander  

innlån av gjenstander (direktør underskriver avtale)  

 

sikkerhetsansvarlig  
alarmer i utstillingsarealer, alarmer i montre, sikring av utstillingen forøvrig, rømningsveger i 

utstillingen  

koordinere TA/ KHM for å sikre kompatible systemer  

 

kommunikasjon/ markedsføring  
lage og følge opp kommunikasjonsplan  

nettpresentasjon av utstillingen  

markedsorientering av utstillingsprosjekter  

markedsføring av utstilling (annonsering, pressemelding, pressearbeid osv)  

organisere og følge opp pressevisning  

 

ansvarlig forretningsdrift  
koordinere produktutvikling for butikk knyttet til utstillingsprosjekter  

 

pedagogisk tilrettelegging  
rådgi mht tilrettelegging i utstillingen for barn/ skolebesøk  
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utarbeide opplegg for skoleklasser i utstillingen  

bidra til markedsføring av utstillingen rettet mot skoleverket  

 

tolkningskurator  
bidra til konseptutvikling i utstillingsprosjektet 

ivareta publikumsperspektivet i utstillingsarbeidet (målgrupper)  

bidra til tilrettelegging av innhold i utstillingen  

bidra til utforming og bearbeiding av utstillingstekst, tekst på nettsider  

bistå som bindeledd mellom det vitenskapelige/ faglige perspektivet og 

publikumsperspektivet  

 

ledergruppe, direktør  
økonomisk ramme for prosjektet  

prioritering av prosjekter  

ressursfordeling v KHM jf ulike arbeidsoppgaver  

 

direktør er prosjekteier  
og har siste ord mht gjenstander og bruk av gjenstander i utstilling. 
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Vedlegg 4.4 
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