
ANNONSE

OPPDATERT: 23.AUG.2016 17:01 | PUBLISERT: 23.AUG.2016 21:15

Bør museene velge bort
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Den fremtidige bruken av Nasjonalgalleriets bygning må ikke bare vurderes ut fra et snevert plassbehov, men også i lys av et uttalt ønske fra
myndighetene om at det offentlige må samarbeide med private kunstsamlere, skriver Frode Haverkamp.
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Ingen andre land i Nord-Europa har slått sammen sine museer
som viser arkitektur, design og kunsthåndverk, skulptur,
tegning og grafikk, eldre billedkunst, samtidskunst inkludert
installasjon, film og video i én bygningsmasse.

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk Museum,
Universitetet i Oslo, fremhever med et Goethe-sitat i et
innlegg i Aftenposten 21. august, hvor viktig det er å
begrense seg – især for dem som skal presentere bildende
kunst. Det er kronikken 11. august fra flere fagansatte ved
Nasjonalmuseet og deres argumentasjon for å beholde
Nasjonalgalleriets bygning for Nasjonalmuseet, Glørstad
finner problematisk.

Glørstad påstår at nybygget på
Vestbanen vil bli «Nord-Europas
største kunstmuseumsbygning». Nå
har vel ingen andre land i Nord-Europa
funnet på å slå sammen sine museer
som skal vise arkitektur, design og
kunsthåndverk, skulptur, tegning og
grafikk, eldre billedkunst,
samtidskunst inkludert installasjon,
film og video i én bygningsmasse? For
å sammenligne forholdene i Oslo med
Nord-Europa forøvrig må man nok
plusse på en rekke bygninger i tillegg
til landenes nasjonalgallerier, så
begrepsbruken til Glørstad mangler

substans.

Les kronikken om Nasjonalgalleriet og private, norske
kunstsamlinger:

Private samlinger
Det er selvfølgelig ingen som har hevdet «at normalen i museer er at

myndighetene om at det offentlige må samarbeide med private kunstsamlere, skriver Frode Haverkamp.
 FOTO: Borgen, Ørn

Frode Haverkamp, mag.art, seniorkurator, avd. for eldre
og moderne kunst, Nasjonalmuseet.
  Nasjonalmuseet



Nasjonalgalleriet og Canica må med i Nasjonalmuseet
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Det er selvfølgelig ingen som har hevdet «at normalen i museer er at
tilnærmet hele samlingen til enhver tid er utstilt. En slik strategi ble oppgitt
av museene allerede på 1800-tallet», tenk det, Hedda! Glørstad har tydeligvis
ikke fått med seg at de ansatte taler om plasseringen av Stein Erik Hagens
Canica-samling. Det er samleren som ikke sier seg fornøyd med at en tidel av
de deponerte verkene skal vises. Mange synes å tro at museumsbygget på
Vestbanen vil gi langt mer visningsplass for de permanente samlingene av
historisk kunst. Slik er det ikke hvis vi teller de kvadratmetrene
Nasjonalgalleriet rådet over før 1. etasje ble omdisponert og 3. etasje stengt
ved opprettelsen av stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
i 2003. Dessuten vil det ved nyåpningen omkring 2020 være et utvalg av
nyinnkjøp gjennom nesten 20 år som også skal presenteres. Den fremtidige
bruken av Nasjonalgalleriets bygning må ikke bare vurderes ut fra et snevert
plassbehov, men også i lys av et uttalt ønske fra myndighetene om at det
offentlige må samarbeide med private kunstsamlere.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og
Twitter

Laster kommentarfelt fra Disqus

Aftenposten mener: Hagens bilder må sikres plass

«Regjeringen og kulturministeren bør redde Nasjonalgalleriet» | Kjetil Røed

– Vi er alene i verden om å legge ned vårt Nasjonalgalleri

Bruk anledningen til å bevare Nasjonalgalleriet og Historisk museum | Karin

Bergh Jørgensen
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