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Museer må velge | Håkon
Glørstad

  

Det er vanskelig å forstå at Nord-Europas største kunstmuseum

ANNONSE

HÅKON GLØRSTAD, DIREKTØR, KULTURHISTORISK MUSEUM, UNIVERSITETET I OSLO

  

Debatten om Nasjonalgalleriets fremtid vekker sterke følelser og stor interesse for utstillingene. Det er god publikumsoppslutning om sommerens utstilling,
Japanomania som viser den hvordan japansk kunst og tradisjon har påvirket Vestens billedkunstnere.
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ikke skal gi plass nok for Nasjonalmuseets kuratorer.

Debatten om Nasjonalgalleriets fremtid vekker sterke følelser.
Det må man tillate. Men med kronikken i Aftenposten 11.
august begir Nasjonalmuseets ansatte seg ut i en problematisk
argumentasjon. Siden dette ytres av fagfolk, finner vi det
nødvendig å gi et tilsvar.

Det er ingen tvil om at museene gjerne trenger mer plass og at mange museer
har utfordringer med nedslitte og lite tidsmessige lokaler. Det er grunn til å
glede seg på vegne av Nasjonalmuseet, som nå får Nord-Europas største
kunstmuseumsbygg til sin disposisjon.

Dette er et museum som virkelig vil sette museets samlinger og fagkompetanse i
spill og som gir helt nye muligheter til å vise frem kunst og kunsthistorie.
Museets kuratorer kan boltre seg i 90 splitter nye utstillingssaler, hvilket vil gi
nærmest uendelige muligheter for iscenesetting og variasjon. Får man ikke det
til, er det i hvert fall ikke plass det skorter på.

Viser ti prosent av samlingen
Av kronikken i Aftenposten får man inntrykk av 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, og i dag er det normale at bare en tiendedel
eller mindre av samlingene er stilt ut. Og det er her potensialet for fornyelse,
faglig styrke, overraskelse og kreativitet ligger. Goethe skriver at i begrensningen
viser mesteren seg. Det er kuratorens evne til å gjøre de dyktige og poengterte
utvalgene av utstillingsobjekter og å sette disse inn i en interessant

Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo
  Pedersen, Terje / NTB scanpix
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utvalgene av utstillingsobjekter og å sette disse inn i en interessant
sammenheng som avgjør om man har en god utstilling eller ikke. Det er ikke slik
at kunst nødvendigvis blir mer interessant om man viser enda mer eller alt av
hva magasinene gjemmer.

Det er vanskelig å forstå at Nord-Europas største kunstmuseum ikke skal gi
plass nok for Nasjonalmuseets kuratorer. Vi oppfordrer derfor til at det videre
ordskiftet om Nasjonalgalleriets fremtid føres på et grunnlag som i større grad er
takt med gjeldende oppfatninger av kurateringens muligheter og rammer i den
internasjonale museumsverdenen i dag.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og
Twitter

Følg debatten Nasjonalgalleriet som ble utløst av kuratorenes
kronikk:

Laster kommentarfelt fra Disqus

Aftenposten mener: Kulturdepartementet bør snakke med Hagen

Stein Erik Hagen avviser at han driver politisk press for å redde Nasjonalgalleriet

Bruk anledningen til å bevare Nasjonalgalleriet og Historisk museum | Karin Bergh

Jørgensen



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

Nasjonalgalleriet, en kulturpolitisk pinlighet | Hans Richard Elgheim

«Regjeringen og kulturministeren bør redde Nasjonalgalleriet» | Kjetil Røed

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR
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