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Stein Erik Hagen avviser at
han driver politisk press for

å redde Nasjonalgalleriet
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Stein Erik Hagen og Audun Eckhoff i samtale da samarbeidsavtalen ble lansert i vår.
 FOTO: Stenersen, Tor
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Mens ledende kunsteksperter bruker Stein Erik Hagens
kunstsamling som argument for å bevare Nasjonalgalleriet,
avviser investoren at han driver et politisk spill.

Kunstsamleren og investoren Stein Erik Hagen stilte i vår
sin kunstsamling på 2000 verk til disposisjon for
Nasjonalmuseet.

I ettertid har han uttrykt bekymring for hvor stor
plass kunsten hans vil få i det nye museet på
Vestbanen, som åpner i 2020.

Hagen er nå tydlig på at han vil avvente Stortingets
behandling av hva som skjer med det gamle Nasjonalgalleriet. Fredag
avblåste han forhandlingene.

Tirsdag sier Hagen på telefon fra Sveits at han har skrevet et brev til direktør
Audun Eckhoff ved Nasjonalmuseet der han tydeliggjør sine uttalelser om at
forhandlingene stilles i bero inntil Stortinget har vedtatt hva som skal skje
med den videre bruken av Nasjonalgalleriet. Det kan tidligst skje i 2017.

– Dette er ikke et pressmiddel fra min side, men vi nullstiller
forhandlingene. Jeg kan ikke forhandle før jeg vet hvor mye plass
det er til rådighet, sier Hagen til Aftenposten.

Kan havne i Danmark
Kunstsamleren legger til at hvis ikke Nasjonalgalleriet bevares som
visningssted for billedkunst, kan det være aktuelt å låne ut større deler av
samlingen til Munchmuseet og Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden.

– Jeg ønsker at samlingen forblir i Norge, sier Hagen.

 FOTO: Stenersen, Tor

Hagen bryter med Nasjonalmuseet: - Jeg gidder ikke mer nå
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Saken fortsetter under annonsen.
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Fra før er det også kjent at Kunstmuseet i Aahus, ARoS, er interessert i
Canica-samlingen. Statens Museum for Kunst i København har også vist
interesse, og en delegasjon fra ledelsen ved museet skal denne uken besøke
Stein Erik Hagen og hans kunstrådgiver og kurator Steinar Gjessing.

Støtte til Hagen
Flere ledende aktører i kunstlivet støtter Hagens beslutning om å avblåse
forhandlingene med Nasjonalmuseet. I et debattinnlegg i Aftenposten skriver
auksjonarius og daglig leder av Grev Wedels Plass Auksjoner, Hans Richard
Elgheim, om det han opplever som «den største kulturpolitiske pinligheten vi
har opplevd i Norge».

– Vi er alene i verden om å legge ned vårt Nasjonalgalleri. Så enkelt
og så tragisk er det, sier Elgheim.

– Det er merkelig at de av oss som forsvarer Nasjonalgalleriet er i mindretall.
Det er som et kunsttyveri, sier Elgheim.



converted by Web2PDFConvert.com

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/-Vi-er-alene-i-verden-om-a-legge-ned-vart-Nasjonalgalleri-602268b.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Han etterlyser politisk vilje til å forsvare Nasjonalgalleriet.

– Jeg skjønner godt Stein Erik Hagens beslutning om å avblåse
forhandlingene, sier Elgheim, som synes det er nedslående at Stortinget ikke
klargjorde den videre bruken av Nasjonalgalleriet samtidig som man vedtok å
bygge nytt på Vestbanen.

– Det Stein Erik Hagen nå sier er jo at politikerne må sette Statsbygg-
rapporten til side og sikre at Nasjonalgalleriet blir en del av Nasjonalmuseet.
Hvis ikke har politikerne skuslet bort en stor mulighet til å vise Hagens
kunstsamling. Da er løpet kjørt, sier Elgheim

Aksjonsgruppe støtter Hagen
Arkitekt Fredrik Torp i Aksjon Redd Nasjonlgalleriet har stor forståelse for at
Stein Erik Hagen nå ha avblåst videre forhandlinger med Nasjonalmuseet
inntil Stortinget har vedtatt hva som blir byggets skjebne.

– Jeg skjønner at Hagen er i en veldig
klemt posisjon, men jeg skulle ønske at
han kunne være enda tydligere på at
det ikke blir noe utlån, hvis ikke
Nasjonalgalleriet bevares. Det er jo
interessant å registere at ingen bryr seg
om det nye museet på Vestbanen,
mens det som er i folks hjerter er
Nasjonalgalleriet, sier Fredrik Torp.

Aksjonsgruppen kommer nå til å jobbe
enda tettere opp mot Stortinget og
Regjeringen. De har allerede bedt om
et møte med statssekretær Bård Folke

Fredriksen (H) i Kulturdepartementet.

Investor Stein Erik Hagen har avblåst forhandlingene med Nasjonalmuseet. Kommende tirsdag er han invitert til møte med
kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen.
  Stenersen, Tor



FAKTA: HVA SKJER MED NASJONALGALLERIET ?


Arkitekt Fredrik Torp i Aksjon Redd Nasjonalgalleriet.
  Rolf Øhman
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– Følger opp på vanlig måte
Bård Folke Fredriksen sier følgende om saken.

– Vi har fått et anmodningsvedtak fra Stortinget som vi følger opp på vanlig
måte. Kvalitetssikringsrapporten om bruk av
Nasjonalgalleriet/Tullinløkkaområdet kommer i løpet av høsten. Vi har
invitert Stein Erik Hagen til et møte om temaene offentlig/privat samarbeid
for å fremme kunst, og hvordan Hagen mener Canica-samlingen kan bidra til
Nasjonalmuseets samlinger, og vi ser frem til møtet, sier statssekretær Bård
Folke Fredriksen.
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