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Sammendrag 

I en tid der kunstmuseenes rolle evalueres, stilles det økende krav om at de skal fornye sine 

utstillinger for å tilrettelegge for publikums møter med kunsten. Sett i lys av den langsomme 

utviklingen av kunstmuseene som institusjon, tilsier dette store endringer. Enkelte 

amerikanske teoretikere hevder at kunstmuseene er inne i en overgangsfase, andre hevder det 

er tid for å søke tilbake til kunstmuseenes røtter for å finne svaret på museenes rolle i dag.  

  For Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er det en realitet at museet i 2017 

skal starte flyttingen av sine avdelinger (foruten Arkitekturmuseet) til Vestbanen. Dette 

innebærer store endringer i seg selv, der forholdene ligger til rette for opparbeidelse av nye 

praksiser og måter å presentere utstillinger. Her er det mye som står på spill, og min interesse 

for å undersøke arbeids- og utstillingsmåter i Nasjonalmuseet har utspring i denne konteksten.  

  Jeg stiller meg spørrende til hva slags forhold det er mellom idealer og praksiser i 

museets arbeid med utstillinger. Videre undres jeg over hvordan nye samarbeidsformer 

samsvarer med eller utfordrer det bestående. Med utgangspunkt i disse spørsmålene har jeg 

sett nærmere på pilotprosjektet: Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes 

renessanse (22.02. -12.05. 2013). Utstillingens relevans for oppgavens tematikk bunner i 

organiseringen av arbeidet; den var et resultat av et spesielt prosjektarbeid. 

  Til å undersøke informantenes fortolkning av de praksiser og idealer som ledet dem i 

deres arbeid med utstillingen, har jeg foretatt en kvalitativ studie med etnografisk tilnærming. 

Herigjennom har det vært mulig å studere informantenes opplevelse av samhandlingen i 

prosjektet. Studien kan plasseres innenfor den kritiske museologien. 

  Studien viser at ved å undersøke idealer og praksiser i museets gjøren utvikles 

kunnskap om museenes virkemåte, og en får innblikk i betingelser for endring i praksiser. 

Pilotprosjektet introduserte nye praksiser som på tidspunktet for utstillingen ikke var 

formalisert i museets prosjekthåndbok. Et viktig funn er den forskyvingen som oppstod som 

et resultat av praksiser basert på tverrfaglige arbeidsmetoder og et konsept for utstillingen 

som brøt med kuratorstyrte praksiser; andre kompetanser i museet utfordret maktposisjoner 

som normalt dominerer i organiseringen av utstillinger. Forskyvingen bidro til endringer i 

utstillingen. Ytterligere kommer det fram at deltakernes unike, personlige kvaliteter som 

individer ble avgjørende i arbeidet med utstillingen. I presentasjonen av Åpning mot det 

hellige var det fokus på totalopplevelsen, og her stod publikums egne erfaringer sentralt. I 

utstillingen var det altså flere idealer som gjorde seg gjeldene, og utstillingen kan i seg selv 

ses i sammenheng med måten den ble frembragt på.  
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Summary 

At a time when the role of art museums is being reassessed, there is a demand that they 

should renew their exhibition practices to facilitate the public’s encounter with art. This 

situation indicates that great changes are afoot. Certain theorists claim that art museums are in 

a transitional phase; others deem it high time they return to their roots to discover their role. 

In 2017 Norway’s National Museum of Art, Architecture and Design will move its 

departments (except architecture) to Vestbanen in Oslo. The move in itself entails great 

change: conditions will be set for developing new practices and methods of presenting 

exhibitions. Much is at stake. My interest in examining practices, ways of working and 

presenting exhibitions at the National Museum stems from this context.  

I ask: what kind of relationship exists between ideals and practices in the museum’s 

work with exhibitions? How do the new forms of collaboration harmonise with or challenge 

the existing forms? With these questions as the point of departure, I have examined the pilot 

project for the exhibition Doorway to the Sacred. Golden Glimpses of the Netherlandish 

Renaissance (22 February – 12 May 2013). This exhibition’s relevance for my research 

concerns its organisation; it came together as a result of a special work-method.  

To study the practices and ideals that led the museum personnel in their work on the 

exhibition, I used an ethnographic approach to doing qualitative interviews. This allowed me 

to examine and analyse the informants’ experience of collaboration during the project. The 

study can thus be characterised as critical museology. 

The study shows that by examining ideals and practices in a museum, it is possible to 

develop knowledge about the way museums work. The researcher gains insight into 

conditions for change in practices. The pilot project introduced new practices that were not as 

yet formalised in the museum’s project handbook. One important finding is that there was a 

shift in the distribution of power: it came about as a result of practices rooted in 

interdisciplinary work methods and an exhibition concept that broke with curator-steered 

practices; other competencies in the museum challenged positions of power that normally 

dominate the organisation of exhibitions. This shift contributed to changes in the exhibition. It 

also became clear that those who participated in exhibition planning were decisive as 

individuals. Their unique personal qualities mattered. In presenting Doorway to the Sacred, 

the focus was on the total experience: the public’s own experiences were central. Several 

ideals were brought to bear in the exhibition, hence it is fruitful to view the planning and 

organisation of the exhibition in connection with its form of presentation.   
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Forord 

Da er oppgaven endelig ferdig, og det er flere jeg gjerne vil takke i forbindelse med dette 

arbeidet. For det første vil jeg rette en stor takk til mine veiledere, Brita Brenna og  

Aina Landsverk Hagen. Dere har vært helt enestående, og ledet meg gjennom skriveprosessen 

med konstruktive tilbakemeldinger og oppmuntrende kommentarer underveis. Det har vært 

inspirerende og lærerikt! Videre vil jeg takke mine informanter fra Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design, som velvillig stilte opp som deltakere og som viste stor interesse for 

oppgaven. Jeg vil også takke mine medstudenter fra flere museologikull på UiO for gode 

samtaler både om faget og livet rundt studiene. Takk til Ragnhild for gode innspill, og takk til 

Arlyne for hjelp med engelsk oversettelse. 

 

Jeg vil takke familien min, spesielt foreldrene mine og mormor, som har støttet meg hele 

veien. Jeg vil også takke gode kollegaer i Lillehammer Kunstmuseum som har vist 

engasjement for mitt arbeid med oppgaven. Til sist vil jeg takke verdens beste kjæreste, 

Maren, som har bidratt med korrekturlesing og gode skriveråd, og som har vært tålmodig og 

som heiet på meg da jeg trengte det som mest. 

 

 

         Gry Pettersbakken 

         Lillehammer, 06.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Innholdsfortegnelse  

Sammendrag .................................................................................................................... V 

Summary ........................................................................................................................ VII 

Forord ............................................................................................................................. IX 

1. Innledning ................................................................................................................. 1 

1.1 Tema og bakgrunn for studien ...................................................................................... 1 

1.1.1 Åpning mot det hellige – utstillingens kontekst................................................................. 2 

1.1.2 Media- og designgruppen og initiativet til pilotprosjektet ................................................ 4 

1.1.3 Oppgavens relevans i et museologisk perspektiv .............................................................. 4 

1.1.4 Problemstilling og metode ................................................................................................. 7 

1.1.5 Relevante begreper ............................................................................................................ 8 

1.2 Presentasjon av Nasjonalmuseet og informantene ...................................................... 10 

1.2.1 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design .............................................................. 11 

1.2.2 Prosjektgruppen: kurator formidling, kurator utstilling, prosjektlederen og 

utstillingsdesigneren ..................................................................................................................... 13 

1.3 Åpning mot det hellige beskrevet ut fra foto ............................................................... 14 

1.4 Oppgavens oppbygging .............................................................................................. 15 

2 Kritisk museologi og etnografisk analyse .................................................................. 17 

2.1 Kvalitativ metode med et gjørenperspektiv................................................................. 17 

2.1.1 Supplerende kilder ........................................................................................................... 20 

2.1.2 Fremgangsmåte for å undersøke praksiser ...................................................................... 21 

2.1.3 Analytiske avgrensninger ................................................................................................. 23 

2.1.4 Forforståelse..................................................................................................................... 24 

2.1.5 Sortering av materialet .................................................................................................... 25 

2.1.6 Pålitelighet og gyldighet ................................................................................................... 26 

3 Kunstutstillingenes funksjon: Posisjoner i synet på idealer og praksiser .................... 28 

3.1 Den estetiske erfaringen av kunst ............................................................................... 29 

3.1.1 Tidlig moderne monteringsprinsipper for kunstutstillingene .......................................... 29 

3.1.2 Progresjon, perfeksjon og kunsthistorisk monteringsprinsipp ........................................ 30 

3.1.3 Behage og inspirere, og dernest instruere ....................................................................... 31 

3.1.4 “Kunst for kunstens skyld” ............................................................................................... 31 

3.2 Kritikken av den estetiske erfaring av kunst og utvikling av forholdet til publikum ....... 33 

3.2.1 Publikums rolle i utstillingene i de offentlige kunstmuseene .......................................... 34 

3.2.2 Et sosiologisk perspektiv på vilkår for kunsterfaringen ................................................... 35 

3.2.3 Pedagogikkens inntog i kunstmuseene ............................................................................ 37 

3.3 Tradisjonalistenes syn versus det publikumsorienterte synet på kunstutstillingene...... 39 

3.4 Fra idealer om utstillinger som stiller ut eller forteller om kunstverkene, til idealer om 

utstillinger som utløser publikums individuelle erfaringer ....................................................... 43 

3.4.1 Eksempler på praksiser innenfor den alternative posisjonen .......................................... 45 

3.5 Oppsummering: Ulike posisjoner i synet på kunstutstillingenes funksjon ..................... 49 

4 Nasjonalmuseets idealer.......................................................................................... 51 



 

 

XII 

4.1 Bakgrunn for dokumentene og idealer i endring .......................................................... 51 

4.2 Informantenes beskrivelser av museets organisasjonskart .......................................... 53 

4.3 Strategiplanene .......................................................................................................... 55 

4.4 Prosjektmanual fra 2007-2009 og Prosjekthåndboken 2014 ......................................... 60 

4.4.1 Prosjektorganiseringsverktøy ........................................................................................... 60 

4.5 Oppsummering: Etablering av museets idealer............................................................ 65 

5 Organiseringen av Åpning mot det hellige ................................................................ 67 

5.1 Gruppemøte: Mitt første møte med prosjektgruppen ................................................. 67 

5.2 Situasjonsbeskrivelse av intervjuene........................................................................... 69 

5.3 Et prosjektarbeid som endret organiseringsform underveis ......................................... 71 

5.3.1 Innledningsfasen og kartlegging av verk til utstillingen ................................................... 71 

5.3.2 Prosjektgruppen ble utvidet med Media-og designgruppen ........................................... 73 

5.4 Fra konsept til utstilling .............................................................................................. 74 

5.4.1 De første samtalene: Konkretisering av mål for utstillingen ........................................... 74 

5.4.2 Arbeidsmåter som integrerer formidlingsgrep ................................................................ 76 

5.4.3 “For å nå flere publikummere endret vi tittelen slik at den ble mer åpen” .................... 77 

5.4.4 Visualisering forsterket deltakernes følelse av eierskap.................................................. 78 

5.4.5 Stemningsskapende virkemidler for å oversette malerienes budskap ............................ 79 

5.4.6 Makten over teksten ........................................................................................................ 80 

5.4.7 Ulike idealer: Fra subjektive- til allment begrunnede valg .............................................. 81 

5.4.8 Interaktivitet og kontemplasjon ....................................................................................... 83 

5.5 Samarbeidsformen ..................................................................................................... 84 

5.5.1 Fra individuelt arbeid til et felles konsept........................................................................ 84 

5.5.2 Tverrfaglighet i publikumsorienterte utstillinger ............................................................. 86 

5.6 Deltakernes syn på å delta i et pilotprosjekt ................................................................ 88 

5.7 Oppsummering: Organiseringen ................................................................................. 89 

6 Åpning mot det hellige: Museets gjøren og forskyving i praksiser ............................. 91 

6.1 Et samlende konsept og prinsipper om å skape en totalopplevelse i utstillingen .......... 91 

6.2 Publikum som hellig ................................................................................................... 95 

6.3 Alternative praksiser: Å gjøre museologi ..................................................................... 99 

6.4 Oppsummering: Premisser for endring av idealer for arbeidsmåter og idealer for 

utstillinger ............................................................................................................................ 103 

7 Avsluttende betraktninger ..................................................................................... 105 

Referanseliste ........................................................................................................... 109 

Vedlegg 1: Intervjuguide .......................................................................................... 115 

Vedlegg 2: Organisasjonskart................................................................................. 117 

Vedlegg 3: Illustrasjoner av min tolkning av organiseringen ............................. 120 

Vedlegg 4: Illustrasjoner av arbeidsprosessen, plantegninger og utstillingen 121 

 



 

 

1 

1. Innledning 

1.1 Tema og bakgrunn for studien 

“Åpning mot det hellige” var tittelen på en utstilling i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design (Nasjonalmuseet) i 2013.1 Utgangspunktet for min oppgave er de museumsansattes 

fortolkning av sitt arbeid med denne utstillingen. Utstillingen bestod av tidlig 1400-talls 

ikoner, og tittelen henviste på utradisjonelt vis til publikum snarere enn til kunstverkene i seg 

selv. Denne utradisjonelle vinklingen, som inviterte publikum til å bli kjent med og/eller til å 

forstå verkene i utstillingen, var det som først vakte min interesse. 

  Internt ble Åpning mot det hellige omtalt som et pilotprosjekt, og utstillingen var ett 

av to slike prosjekter gjennomført av Nasjonalmuseet i perioden 2012-2013. Pilotprosjektene 

skulle bidra til å forberede museets planlagte flytting til Vestbanen i Oslo i 20172. De skulle 

gi en mulighet til å høste erfaringer om utfordringer de kunne møte i de nye lokalene. Ved å 

teste ut nye samarbeidsformer og la ulike fagdisipliner få jobbe på tvers av avdelingene, var 

hensikten med pilotprosjektet altså å prøve ut og å forberede de ansatte på nye vilkår og 

omgivelser når museet flytter og åpner for publikum i 20203. Det interessante for meg var at 

ulike fagdisipliner skulle samarbeide på tvers av avdelingene, og at dette ville innebære 

mulige maktforskyvninger og brudd med tidligere praksiser. 

  Jeg ble først kjent med Nasjonalmuseets pilotprosjekter gjennom en omvisning i 

kjARTan Slettemark. Kunsten å være kunst (15.9.13- 23.2.14).4 Prosjektgruppen ble presentert 

under omvisningen, og jeg bet meg merke i at de her fremhevet flere kompetanser, ikke bare 

kurators. Etter omvisningen fikk jeg også anledning til å snakke med prosjektgruppen og til å 

diskutere det spesielle ved pilotprosjektet. Utstillingen benyttet svært kontrasterende 

virkemidler til å formidle utstillingens budskap; interaktive elementer var del av en helhetlig 

og estetisk utstilling, der kontemplasjon og aktivitet var ulike tilnærminger til kunsten. 

  Prosjektgruppen fortalte at Kunsten å være kunst ble et utgangspunkt for en helhetlig 

tenkning om kunstverkene, formidlingen og utstillingsdesignet – de interaktive stasjonene 

inviterte publikum til selv “å bli kunst”. Det “uvanlige” ved denne utstillingen og det 

                                                 
1 Fullstendig tittel: Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse (22.02.- 12.05.2013). 
2 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 2011-2016 Overordnet 

strategi”, 7. 
3 Planlagt per 06.11.2016. 
4 Omvisning i forbindelse Museologisk lunsj 13.02.2014, arrangert av Senter for museumsstudier på IKOS. 
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“uvanlige” ved prosjektgruppen vitnet om at noe nytt var i ferd med å skje, og det var dette 

som vekket min interesse for å studere det første pilotprosjektet nærmere – Åpning mot det 

hellige – som tilsynelatende bygde på de samme prinsippene. 5 

  Denne oppgaven springer ut av en genuin interesse for å undersøke kunstutstillingers 

tilblivelse; hva som skjer i prosessene, hvem eller hva som påvirker dem og hva som fører til 

endring. Mer presist: Hvilke idealer og praksiser former måter å stille ut kunst på i 

kunstmuseene, og hva bidrar til nye utstillingsmåter? Interessen har også sitt utspring i egen 

erfaring med utstillingsarbeid i et kunstmuseum, der jeg har jobbet tett på kuratorer og hatt 

ansvaret for praktisk tilrettelegging av flere utstillinger. Her har samarbeidet med kuratorer og 

prosjektledere gitt meg innblikk i hvordan arbeid med kunstutstillinger kan organiseres. Et 

forhold jeg har bitt meg merke i, er at ethvert prosjekt jeg har deltatt i har vært organisert på 

ulikt vis. Forskjellene i organiseringen har å gjøre med at utstillingsprosjekter i stor grad 

formes av praksiser som de involverte er bærere av, men også av idealene som ligger 

forankret i institusjonen. Åpning mot det hellige var et prosjektarbeid som jeg oppfattet som 

noe helt spesielt, et prosjekt som skilte seg fra ethvert annet prosjekt jeg hadde kjennskap til, 

både med hensyn til utstillingsmåte og selve organiseringen av utstillingen. Dette ledet meg 

mot å undersøke om det ligger (ubenyttede) kunnskapspotensialer av relevans for dagens 

museumspraksiser i den utradisjonelle måten å organisere utstillinger på og i det tverrfaglige 

samarbeidet som Nasjonalmuseet la til rette for i sine pilotprosjekter. 

1.1.1 Åpning mot det hellige – utstillingens kontekst 

I forlengelse av den planlagte flyttingen i 2017 åpner Nasjonalmuseet for å satse på nye 

utstillingsmetoder: På Vestbanen vil verkene ikke lenger omgis av 1800-tallets arkitektur. 6 

Dette innebærer at nye rammer må skapes og museet må legge strategier for hvilke verdier 

som skal ligge til grunn for disse. Samtidig skal Nasjonalmuseet for første gang samle sine 

avdelinger, med unntak av avdeling Arkitektur, i samme hus. Det nye museet skal stille ut 

ulike kunstarter, og dets nye ramme vil gi rom for nye praksiser. I den forbindelse valgte 

Nasjonalmuseet som nevnt å benytte to pilotprosjekter, Åpning mot det hellige som det første, 

                                                 
5 Jeg så ikke resultatet av det første pilotprosjektet, Åpning mot det hellige. Jeg henviser her til noen av 

prinsippene som jeg la merke til i kjARTan Slettemark, for selv om innholdet og prosjektgruppen ikke er 

identiske med det første prosjektet, så innebar det så vidt jeg kan forstå samme tenkning rundt utstillingen som 

en helhetlig presentasjon der verkene settes inn i en sammenheng og med publikum som del av den 

sammenhengen. 
6 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 2011-2016 

Delstrategier”, 4.  
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til å prøve ut nye ideer til organisering og samarbeid. Derfor er det også interessant å 

undersøke akkurat denne utstillingen. 

  Nasjonalmuseets virksomhetsidé i perioden 2011-2016 er blant annet å gjøre kunsten 

tilgjengelig for alle. Et overordnet delmål er å styrke og tilrettelegge møtet mellom kunsten og 

publikum. Dette innbefatter blant annet at moderne metoder skal tas i bruk for at museet skal 

bli mer publikumsrettet. Et mål i det som omtales som “delstrategi for utstillinger” er at 

museet skal utnytte mulighetene som ligger i et allkunstmuseum. Begrepet allkunstmuseum 

innebærer, slik jeg forstår det, at utstillingene til de ulike kunstfaglige avdelingene skal danne 

en helhet i Nasjonalmuseet. Dette vil nødvendigvis også kreve samarbeid på tvers av 

avdelingene.7  

  Utstillingen Åpning mot det hellige bestod av litt under 30 malerier fra 1400- og 1500-

tallet, stilt ut i to saler i Nasjonalgalleriet. Motivene viste episoder fra Jesus’og Marias liv. 

Utstillingen tok med dette utgangspunkt i kunst som tilhører en fjern fortid, og som hadde en 

spesiell funksjon for periodens betraktere. Det var det hellige, eller det guddommelige 

budskap, som ble formidlet gjennom motiver hentet fra Bibelhistorien. Datidens betraktere 

mente at kontemplasjonen over ikonene førte menneskene nærmere Gud.8 Men dette 

forutsatte at betrakter og kunstner delte den samme forståelsen for symbolbruk, ikonografi og 

allegorier. I dag defineres “det hellige” som noe som sprenger rammen for dagliglivets 

erfaringer.9 Betydningen av det hellige har endret seg, på samme måte var ikke 

senmiddelalder- og renessansekunstnernes publikum og publikum i 2013 det samme. 

Utfordringen for prosjektgruppen var dermed å gjøre verkene relevante i 2013, med ønske om 

å skape dialog med publikum. 

  Maleriene som ble vist i Åpning mot det hellige var i hovedsak lånt inn fra Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, og var en del av et kunstfaglig samarbeid mellom 

Koninklijk Museum og avdeling Eldre og moderne kunst. I tillegg var ett verk lånt inn fra 

Museum Boijmans Van Beuningen. Avtalen om samarbeid ble inngått av avdelingsdirektør 

for avdeling Eldre og moderne kunst, som også var prosjekteier. Å være prosjekteier 

innebærer å ha det øverste ansvaret for utstillingen. Kurator utstilling og kurator formidling, 

ble tildelt hovedansvaret som utstillingens kjernegruppe like etter at utstillingen ble vedtatt 

                                                 
7 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 2011-2016 

Delstrategier”, 4, 8, 9, 11; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 

2011-2016 Overordnet strategi”. 5 og 9. 
8 Camille, Gothic Art, 16-17. 
9 Store Norske Leksikon, s.v. “Hellig”. https://snl.no/hellig (oppsøkt 07.08.2016). 

https://snl.no/hellig
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våren 2012. Media- og designgruppen kom inn over et halvt år etter prosjektets oppstart. 

Denne gruppen ble opprettet som en midlertidig ressurs i forbindelse med de to 

pilotprosjektene, og representerte således den konstante ressursen i arbeidet med de to 

utstillingene, Åpning mot det hellige og KjArtan Slettemark.  

1.1.2 Media- og designgruppen og initiativet til pilotprosjektet 

Parallelt med og uavhengig av at kjernegruppen hadde startet arbeidet med utstillingen som 

skulle få tittelen Åpning mot det hellige, hadde fire personer fra forskjellige avdelinger i 

Nasjonalmuseet gått sammen for å se på hvordan deres funksjoner innenfor media og design 

kunne utnyttes mer profesjonelt i museet. Disse fire var utstillingsdesigneren fra avdeling 

Landsdekkende program, den grafiske designeren fra avdelingen Kommunikasjon, 

utstillingsteknikeren fra avdeling Samlingsforvaltning, seksjon for utstillingsteknikk, samt 

daværende nettredaktør fra avdelingen Kommunikasjon. De hadde gjort en situasjonsanalyse 

som viste at det var vanskelig å skape rom for utvikling i en hverdag fylt med faste 

arbeidsoppgaver. I evalueringsrapporten står det at denne designtenkningen innebar å skape 

nye løsninger ved å bruke utstillingsdesign, grafikk, audio-, video- og interaksjonsdesign, for 

å fremheve utstillingens budskap og innhold.10 På den måten var det mulig å samle media- og 

designtenkningen. 

  Gruppen utarbeidet et forslag til ulike former for organisering av sine funksjoner i 

museet. Forslaget innebar alt fra samarbeid mellom media- og designfunksjonene som en 

midlertidig gruppe, til en formalisert gruppe eller en egen avdeling i Nasjonalmuseet. 

Forslagene ble presentert for ledelsen 23. august 2012. Ledelsen godkjente forslaget om å 

gjennomføre to pilotprosjekter, hvilket resulterte i opprettelsen av den midlertidige “Media-og 

designgruppen”. Vedtaket om Media- og designgruppens arbeid ble først klart den 20. februar 

2013, dagen før åpning av Åpning mot det hellige. Deres arbeid med det første pilotprosjektet 

startet likevel i oktober 2012.11    

1.1.3 Oppgavens relevans i et museologisk perspektiv 

Hvordan forholdet mellom kunst og publikum behandles i kunstutstillinger er et relevant tema 

innenfor museumsforskning i dag, der teoretikere spesielt diskuterer individets rolle i møte 

                                                 
10 Media- og designgruppen. “Rapport fra Media- og designgruppen”, 4- 5. 
11 Ibid., 4. 
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med utstillinger. Det er en voksende bevissthet om at et utstillingsbesøk handler om at 

publikum bringer med seg sosiale, personlige og fysiske erfaringer som vil ha innvirkning på 

museumsopplevelsen.12 Det samme perspektivet på individets plass i utstillinger gjenspeiles 

også i samtidens museumspolitikk. I Stortingsmelding nr. 49 “Framtidas Museum” (2008-

2009), står det at: “Museene skal gi både kunnskap og opplevelse, og at de skal være 

tilgjengelige for alle og være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner som fremmer kritisk 

refleksjon og skapende innsikt”.13  

  Museologi er en tverrfaglig retning som har utviklet seg i og utenfor museene, og som 

til tross for museenes lange historie, er et forholdsvis nytt fagfelt. Opprinnelig rettet 

museologien sin oppmerksomhet mot det praktiske museumsarbeidet, der konserverings- og 

dokumentasjonslære, museumspedagogikk og utstillingsarkitektur knyttet til den praktiske 

driften, stod i sentrum for interessen. Denne museologien, som i senere tid blir omtalt som 

museografi, vokste fram på slutten av 1800-tallet i takt med etableringen av museer i Europa. 

Perspektivet de inntok rettet seg da i all hovedsak mot museenes hvordan.14 

  Den nye museologien ble introdusert av kunsthistoriker og museolog Peter Vergo, i 

antologien The New Museology i 1989. Han satte fenomenet museum under lupen, og rettet 

museologiens oppmerksomhet mot å studere museenes historie og underliggende filosofi, og 

pedagogiske, politiske og sosiale rolle.15 Vergo lot seg blant annet inspirere av 

institusjonskritikken på 1960-tallet, der kunstnere og aktivister kritiserte museene. 

Institusjonskritikerne var på sin side inspirert av blant andre sosiologen Pierre Bourdieu og 

hans kritiske undersøkelser av smak og klasse, samt filosofen Walter Benjamins kritikk av 

autentisitetsbegrepet.16 Som følge av Vergos arbeid fikk den nye museologien sitt fokus på 

hensikt, altså på hvorfor noe gjøres. Dette i motsetning til den tidligere oppmerksomheten på 

museumsmetoder og spørsmål om hvordan noe gjøres.17 Et slikt oppmerksomhetsskifte 

innebar å bevege seg bort fra å beskrive museenes gjøren, til en mer refleksiv tilnærming til 

forskning på museer.  

  Fokuset på museenes gjøren blir imidlertid hentet opp igjen i den kritiske 

museologien: Museolog Brita Brenna skriver at den kritiske museologien er en forlengelse av 

                                                 
12 Falk, Dierking og Adams, “Living in a Learning Society: Museums and Free-choice Learning”, 325. 
13 Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement, “Framtidas museum”, 2009, 102. 
14 Maurstad og Hauan, “Universitetsmuseenes gjøren: Om redskaper og relasjoner i museenes 

kunnskapsproduksjon”, 20. 
15 Vergo, “Introduction”, 1 og 3. 
16 McClellan, The Art Museum From Boullée to Bilbao, 42-46, 233. 
17 Vergo, “Introduction”, 3. 
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ny museologi, og hun definerer disiplinens kritiske tilnærming ved å påpeke at det som er nytt 

i den kritiske museologien nettopp er fokuset på museenes gjøren.18 Et kritisk museologisk 

perspektiv retter seg således mot museografiens hvordan i kombinasjon med et 

metaperspektiv på museenes hvorfor.19 Folklorist Marit Anne Hauan og kulturviter Anita 

Maurstad hevder i “Universitetsmuseenes gjøren” (2012) at et gjørenperspektiv setter fokus 

på hvordan det i prosessene (gjøremålene) skjer noe med selve budskapet.20 De betrakter 

museet som et fenomen der resultater blir til i prosesser; museet blir til mens det arbeides med 

det. Det interessante i et gjørenperspektiv kan dermed sies å være hva og hvem som etablerer 

for eksempel utstillingenes presentasjonsform gjennom sin gjøren. Ved å studere museale 

praksiser i et gjørenperspektiv, studerer man altså kunnskapen som blir til i praksiser, og viser 

at det produseres faktiske og ulike virkeligheter avhengig av hvem som snakker og ser. Ved å 

analysere museumsinstitusjonen som kunnskapsinstitusjon i dag, får man et bedre grep om 

endring eller fornying, gjennom forståelse for hva som skjer.21  

  Denne oppgaven kan plasseres innenfor museologiens rammer, og hensikten med min 

undersøkelse kan best beskrives gjennom et sitat av kunsthistoriker og museolog Janet 

Marstine, der hun tar utgangspunkt i kunsthistoriker Donald Preziosis argumenter om 

museene som sosial teknologi: 

Museums are a “social technology”, an “invention” that packages culture for our 

consumption; it’s our job to deconstruct this packaging so that we can become critical 

consumers and lobby for change. In our analysis, we need to look at what museums 

don’t say – what is implicit – as well as what they do state – what is explicit.22  

Marstine argumenterer for kritisk refleksjon over det som er implisitt og det som er eksplisitt i 

museenes virksomhet – for på den måten kan museene forstås som den “sosiale teknologien” 

de er, hevder hun. Marstine fremhever forholdet mellom museenes idealer og de praksiser 

som de museumsansatte er bærere av. Min undersøkelse innebærer på lik linje med dette en 

dekonstruksjon av det som er implisitt i Nasjonalmuseets arbeidsmåter og museets eksplisitte 

                                                 
18 Brenna, “Gjort er gjort”, 232-233. 
19 Ibid.,, 233. 
20 Maurstad og Hauan, “Universitetsmuseenes gjøren: Om redskaper og relasjoner i museenes 

kunnskapsproduksjon”, 19-20. 
21 Ibid., 19. 
22 (Min oversettelse) “Museer er en ‘sosial teknologi’, en ‘oppfinnelse’ som er en innpakning av kultur for vår 

konsumering; det er vår jobb å dekonstruere denne innpakningen slik at vi kan bli kritiske konsumenter og drive 

lobby for endring. I vår analyse trenger vi å se på hva museer ikke sier – det som er implisitt – så vel som hva de 

sier – det som er eksplisitt”. Marstine, “Introduction”, 1 og 5; Preziosi, “Brain of the Earth’s Body: Museums 

and Framing of Modernity”, 97 og 109. 
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formidling. Sentralt for min forskningsinteresse er å se på hvordan forandre det bestående: 

altså hvordan praksiser endres når målet er å skape publikumsvennlige utstillinger, hvordan 

det påvirker tradisjonelle praksiser, og hva som blir effekten av dette med tanke på hvordan 

kunst blir stilt ut og hvordan den kommuniseres til publikum. Således er hensikten med 

oppgaven å undersøke hvordan bestående praksiser i Nasjonalmuseet kan forandres og hva 

det innebærer for museet å gjøre slike forandringer. I et videre perspektiv handler oppgaven 

om å forstå hvordan kunstmuseer fungerer i dag. 

1.1.4 Problemstilling og metode 

Min undersøkelse tar utgangspunkt i å forstå utstillingens presentasjonsform sammen med 

måten den er frembragt på – altså hva slags forhold det er mellom individene, rollene de 

inntar, museets idealer og idealer i kunstmuseene generelt. Med dette blir oppgaven et 

tidsbilde som viser hvor Nasjonalmuseet befant seg i 2013. Oppgaven avgrenses til 

organiseringen av utstillingen, det vil si til perioden fra prosjektarbeidets oppstart da 

utstillingen ble besluttet som del av utstillingsprogrammet, til utstillingen var ferdig installert.  

  I arbeidet med oppgaven jobbet jeg lenge ut fra problemstillingen “hvilke praksiser og 

idealer innebar Åpning mot det hellige?”, og mitt materiale ble strukturert av denne 

problemstillingen. Men jeg var også opptatt av å se på sammenhenger mellom måter å arbeide 

på og måter å stille ut kunst på. Som resultat av analysen av materialet kom jeg mot slutten av 

skriveperioden videre fra mitt opprinnelige spørsmål; gjennom analysen åpenbarte oppgavens 

“egentlige” tematikk seg. Dette ledet til noen nye problemstillinger:  

- Hvilke idealer ligger til grunn for utstillingsproduksjonen i Nasjonalmuseet? Hvordan 

samsvarte eller utfordret arbeidet med Åpning mot det hellige disse idealene? Hva var 

forholdet mellom idealer og praksiser i pilotprosjektet? Og hvilke konsekvenser fikk 

dette for utstillingens presentasjonsform? 

Til å finne svar på problemstillingene har jeg valgt å benytte to innsamlingsteknikker innenfor 

etnografisk metode: Intervju og dokumentanalyse. Dette innebærer å arbeide med hva som 

kan sies om virkeligheten, og ikke jobbe ut fra hypoteser som skal verifiseres eller falsifiseres. 

En utforskende tilnærming som denne er et godt utgangspunkt for analysen, og ifølge 

sosiologen Katrine Fangen, kan etnografiske metoder også føre til at forskningsspørsmålene 
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blir tydelige først mot slutten av undersøkelsen.23 

  Etnografi som metode handler om å forstå verden empirisk, å undersøke prosessene. 

Ytterligere tar den utgangspunkt i at det er mulig å forstå sosiale fenomener gjennom 

perspektivet til forskningssubjektene.24 Metoden er således velegnet til å beskrive praksiser 

innenfor kritisk museologi. Ut fra informantenes fortolkning undersøker jeg deres gjøren. Jeg 

betrakter dem som individer og ser på hvordan deres (rolle)idealer og museets idealer påvirker 

deres gjøren og samhandling. Jeg inntar altså et prosessperspektiv på kunstutstillingen – 

jamfør Hauan og Maurstad (2012). I et slikt perspektiv vil sammensetningen av individer og 

hvilke valg de gjør, eller blir enige om å gjøre, påvirke utstillingen. Funnene fra analysen av 

datamaterialet drøftes videre og holdes opp mot tre posisjoner i synet på kunstutstillinger. 

Disse posisjonene har jeg valgt å kalle den “estetiske” posisjonen, den “pedagogiske” 

posisjonen og den “alternative” posisjonen. På den måten søker jeg å bidra med å si noe om 

hva slags forhold det er mellom praksiser og idealer i kunstmuseene. 

1.1.5 Relevante begreper  

Jeg har valgt å presentere noen sentrale begreper her innledningsvis, fordi de er viktige for å 

forstå organiseringen av arbeidet i Åpning mot det hellige.  

Kunstutstillinger 

Kunstutstillinger kan defineres som utstillinger der malerier av en eller flere kunstnere 

monteres sammen til en helhet i et museum eller i et galleri.25 I kunstutstillinger er kuratering 

regnet som en sentral oppgave. Kuratering innebærer å stille ut kunst på ulike måter, og å 

“mediere” og å diskutere kunsten.26 Hver enkelt utstilling blir i sin tur kategorisert etter 

varighet: En utstilling av et museums egne samlinger, der verkene administreres av museet 

selv, kan følgelig vises uforandret i en lengre periode. Denne lengre utstillingsperioden tilsier 

at utstillingen kan kategoriseres som en permanent utstilling. Utstillinger av kortere varighet 

blir på sin side kategorisert som temporære utstillinger. Disse består ofte av innlånte 

kunstverk, men kan også bestå av museenes egne verk.  

                                                 
23 Fangen, Deltagende observasjon, 33. 
24 Ibid., 94. 
25 Solhjell, Formidler og formidlet, 22. 
26 O´Neill, The culture of curating and the curating of culture(s), 1. 
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Profesjoner og tverrfaglighet 

Kurator er benevnelsen som benyttes om en spesiell kunstfaglig ekspertise i kunstmuseene. 

Begrepet stammer fra det latinske “curare” som betyr å ta hånd om eller å passe på.27 I 

engelskspråklig litteratur benyttes tittelen “Curator” nettopp om en museumsansatt som tar 

vare på en museal samling, mens på norsk brukes begrepet kurator oftest som en benevnelse 

på den rollen personen har i arbeid med en utstilling. 28 Yrkestittelen “Curator” oversettes på 

norsk oftest til Konservator, og henviser altså til den personen som har det faglige ansvaret 

for forskningen på en samling.29 Denne personen, som også har det faglige ansvaret for 

samlingen under arbeidet med en utstilling, blir i denne sammenheng altså oftest omtalt som 

kurator. Nasjonalmuseet er imidlertid et unntak i så måte da de siden 2005 konsekvent har 

benyttet benevnelsen kurator både om tittel og rolle.30 Stillingstittelen konservator krever for 

øvrig at vedkommende er autorisert konservator i Norges Museumsforbund31, men som nevnt 

over og som det fremgår av nettsidene til kunstmuseene i Norge, ses at benevnelsene 

konservator og kurator benyttes på ulikt vis.32 Dette tilsier at det ikke finnes et felles system 

for disse stillingstitlene her til lands.  

  Spesialister innenfor pedagogikk og formidling har i enkelte museer tittelen 

museumspedagoger. Museumspedagogikk innebærer pedagogiske tilrettelagte metoder for at 

publikum skal få innsikt i kunsten som stilles ut, skriver professor i kunst og sosialvitenskap, 

Georg E. Hein.33 I Nasjonalmuseet benyttes tittelen kurator formidling om 

museumspedagogen. Men museumspedagogen tilhører i dette tilfellet samme profesjon som 

kurator, og har fått sin spesialisering som museumspedagog gjennom en museografisk 

tilnærming til det pedagogiske arbeidet. Tidligere hadde kurator formidling tittelen 

“museumslektor” i Nasjonalmuseet. Endringene angir at kurator formidling har fått et 

tydeligere og større ansvar for utstillingsarbeidet.  

  Utstillingsdesign har tradisjonelt vært knyttet til utstillingenes scenografi, hevder den 

australske designeren og forskeren innenfor feltet kommunikasjon og design, Toni Roberts. 

Utstillingsdesignere, eller teknikere innenfor audio-visuelle teknikker, installasjon og 

                                                 
27 Store Norske Leksikon, s.v. “Kurator”. https://snl.no/kurator (oppsøkt 08.08.2016). 
28 McClellan, The Art Museum From Boullée to Bilbao, 156. 
29 Store Norske Leksikon, s.v. “Konservator”. https://snl.no/konservator (oppsøkt 23.10.2016). 
30 Personlig kommunikasjon i telefonsamtale med HR-sjef, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 

10.08.2015. 
31 Norges museumsforbund, “Autorisasjon Konservator NMF”. 
32 Trondheim Kunstmuseum, “Ansatte”; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Ansatte/Staff”; Kode 

Kunstmuseene i Bergen, “Kontakt oss/Ansatte”. 
33 E. Hein, Learning in the Museum, 349. 

https://snl.no/kurator
https://snl.no/konservator
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presentasjon, ble profesjonaliserte roller i museene i etterkant av International Council of 

Museums’ (ICOM) konferanse i 1965.34 Utstillingsarkitekter og scenografer er andre titler på 

fagdisipliner som arbeider med utstillingsdesign. Roberts benytter tittelen utstillingsdesigner 

istedenfor teknikker, og understreker på den måten at det er et spesialisert fagfelt. Hun 

beskriver utstillingsdesign som et design som oversetter innholdet i en kunstutstilling, der 

utstillingsdesigneren er avhengig av et nært samarbeid med andre profesjoner og fagdisipliner 

i museene. Således innebærer Roberts beskrivelse andre betingelser for utstillingsdesign enn 

den tradisjonelle scenografien, fordi den ikke er tverrfaglig basert. 

Prosjektarbeid 

Svein Arne Jessen, med doktorgrad i prosjektledelse, skriver at prosjektarbeid kan 

karakteriseres som en samarbeidsmodell som er en blanding av formalisme og entusiasme.35  

Prosjekter kan betraktes som sosiale arenaer der målet først og fremst er knyttet til måten 

arbeidet gjøres på, skriver han; målet er å bryte ned hierarkier og statisk innadvendt arbeid.36  

Jessen begrunner prosjektarbeidets relevans i dag ut fra dets karakter: Det utføres gjennom 

midlertidige organisasjoner som bare lever så lenge det er nødvendig for å nå prosjektets 

mål.37 Og fordi det er en midlertidig organisering av arbeidet, er det også mulig å tilpasse 

arbeidet til det aktuelle prosjektets behov og til hvilke ressurser man har tilgjengelig.  

1.2 Presentasjon av Nasjonalmuseet og 

informantene 

Her vil jeg presentere Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og se nærmere på de to 

avdelingene som informantene er tilknyttet. På den måten vil jeg si noe om arbeidsmåter i de 

ulike avdelingene og forutsetninger for deltakelse i Åpning mot det hellige. Videre vil jeg 

presentere de fire informantene, og beskrive hva de selv betraktet som deres rolle i 

Nasjonalmuseet og i Åpning mot det hellige. Jeg vil i kapittel 5 komme tilbake til en 

beskrivelse av mitt første møte med dem, og situasjonsbeskrivelser av intervjuene. 

 

                                                 
34 Boylan, “The Museum Profession”, 419. 
35 Jessen, Prosjektledelse trinn for trinn, 15. 
36 Ibid., 22. 
37 Ibid., 19. 
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1.2.1 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Nasjonalmuseet er et konsolidert museum som ble opprettet i 2003 som følge av 

museumsreformen som hadde sitt utspring i St. Meld. 22 “Kjelder til kunnskap og oppleving” 

(1999-2000).38 Ideen om et samlet nasjonalt kunstmuseum var imidlertid ikke helt ny. Den 

strekker seg tilbake til 1993 da det ble nedsatt et museumsutvalg, som i forlengelse av sin 

tilblivelse, blant annet gjorde en utredning der de satte “nye konstellasjoner som fremmer 

heilskapstenkning” opp mot museumsansattes frykt for å “missa faglig autonomi for 

spesialfelt” (NOU 1996:7 Museum: Mangfold, minne og møtestad). Samordning ble her det 

sentrale budskapet.39 Utredningen viste at idealene om helhetstenkning ikke var lett forenelig 

med de ansattes vante arbeidsmåter.  

  Ansvaret for å lede og koordinere den landsomfattende konsolideringen falt på Norsk 

museumsutvikling, Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten, som i forbindelse med 

dette ble slått sammen til styringsorganet ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek 

og museum. I dag er museumsdelen av dette styringsorganet lagt inn under Kulturrådet. 

Kunstinstitusjonene som inngikk i konsolideringen var Nasjonalgalleriet, 

Kunstindustrimuseet, Samtidskunstmuseet og Arkitekturmuseet. I den opprinnelige 

meldingen fra ABM-utvikling var det også foreslått at Riksutstillingen og Henie Onstad 

Kunstsenter skulle inngå i sammenslåingen. Sistnevnte institusjon ble imidlertid tatt ut igjen 

av konsolideringsplanene, mens Riksutstillingen senere ble virksomhetsoverdratt til 

Nasjonalmuseet som planlagt. 

  Sentralt for konsolideringen var muligheten for helhetstenkning når det gjaldt 

ressursbruk og kompetanseutveksling. Hensikten var ikke at de ulike avdelingene skulle 

smelte sammen i den nye organisasjonen. De ulike museenes strukturer skulle tvert i mot tas 

hensyn til, samtidig som det skulle være en åpen og dynamisk struktur. Dette skulle i sin tur 

bidra til at det over tid skulle være lett å utvikle, tilpasse og endre organisasjonen.40 

  Interimsstyret foreslo at Nasjonalmuseet fra 1. juni 2003 skulle organiseres med en 

felles direktør og administrasjon, og at museene inngikk som ulike avdelinger.41 Museene 

som inngikk i Nasjonalmuseet hadde imidlertid ulike institusjonstradisjoner, egne 

innarbeidede strukturer og faglig autonomi, som ikke enkelt kunne forenes i en felles 

                                                 
38 Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement, “Kjelder til kunnskap og oppleving”, 1999, 8-9.  
39 NOU 1996:7, 225-227.  
40 Prosjekt Nasjonalt kunstmuseum, Interimsstyret, “Etablering og organisering av et nasjonalt museum”, pkt. 

4.4.  
41 Ibid., pkt. 4.4.3.  
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organisering. Organisasjonskartet fra 2003-2005 (Se vedlegg 2, figur 1) viser at 

Nasjonalmuseet likevel ble organisert i fire avdelinger: Kommunikasjon, samling, utstillinger 

og administrasjon. Dette ledet til at konsolideringen ble kritisert, blant andre av 

kunsthistoriker og journalist Lotte Sandberg. Hun kom i 2008 med sitt bidrag til debatten om 

Nasjonalmuseet i boken Alle snakker om museet. Nasjonalmuseet for kunst- fra visjon til 

virkelighet (2008). Sandbergs hovedbudskap var at store, autoritære institusjoner 

nedprioriterer faglig innhold og skaper frustrasjon blant sine medarbeidere.42 Fra å være fire 

forskjellige museer med ulike samlinger ble museet til et “nasjonalt identitetsmuseum,” har 

det vært hevdet. Konsolideringen innebar en endring i norsk museumstypologi, fra en 

kategorisering etter tematiske ansvarsområder til identitetsmuseer, og i Nasjonalmuseets 

tilfelle: et nasjonalt identitetsmuseum.43 

  Nasjonalmuseet består i dag av flere kunstfaglige avdelinger: Eldre og moderne kunst, 

Samtidskunst, Arkitektur, Design og kunsthåndverk og Landsdekkende program (se vedlegg 

2, fig. 3). Nasjonalgalleriet (grunnlagt i 1837) ble til avdeling Eldre og moderne kunst. 

Avdelingens ansatte er hovedsakelig kunsthistorikere. Avdelingen har ansvaret for samling, 

utstilling og formidling av eldre og moderne kunst, og har således ansvaret for museets eldste 

kunst. Selve bygget, Nasjonalgalleriet, har vært avdelingens utstillingssted. 

  Avdeling Landsdekkende program var tidligere Riksutstillinger, som ble 

virksomhetsoverdratt til Nasjonalmuseet i 2005. Til å begynne med var avdelingen en 

underavdeling av Eldre og moderne kunst, og hadde på den måten ikke ansvaret for sine 

produksjoner (se vedlegg 2, fig. 2). Etter organisatoriske endringer i museet ble avdeling 

Landsdekkende program opprettet i 2009, som en videreføring av det som tidligere var 

Riksutstillinger, men nå med ansvar for sine produksjoner uavhengig av de andre avdelingene 

(se vedlegg 2, fig. 3). 

  Avdeling Landsdekkende programs mandat, som er en del av Nasjonalmuseets 

mandat, er å dele kompetanse med museene i Norge, gallerinettverket og Den kulturelle 

skolesekken. I tillegg har avdelingen ansvar for å produsere et visst antall utstillinger, som 

også sprer kunnskap om kunst. I motsetning til avdeling for Eldre og moderne kunst, lager 

avdeling Landsdekkende program mindre, temporære utstillinger som vises rundt i landet. Det 

har vært et krav at utstillingene har blitt tilpasset publikummet som utstillingen var tiltenkt.  

                                                 
42 Sandberg, Alle snakker om museet, 19. 
43 Solhjell og Øien, Det norske kunstfeltet, 164. 
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1.2.2 Prosjektgruppen: kurator formidling, kurator utstilling, 

prosjektlederen og utstillingsdesigneren 

De fire informantene som deltok i prosjektgruppen for Åpning mot det hellige tilhørte 

forskjellige avdelinger i Nasjonalmuseet. Kurator formidling og kurator utstilling tilhørte 

avdeling Eldre og moderne kunst, mens prosjektlederen tilhørte avdeling Kommunikasjon, 

seksjon informasjon. Utstillingsdesigneren tilhørte avdeling Landsdekkende program. 

Grunnen til at prosjektlederen ikke hadde tilhørighet til noen av fagavdelingene var at hun 

egentlig har en redaktørstilling, og ikke er ansatt som prosjektleder.  

  Kurator formidling har stillingen “seniorkurator formidling”. “Senior”-tittelen antyder 

at han har lang ansiennitet i museet, og han ble ansatt i Nasjonalgalleriet i 1998, da som 

museumslektor.44 Hans rolle i Nasjonalmuseet er undervisning og tilrettelegging av 

formidlingstilbud. Bakgrunnen hans er en magistergrad i kunsthistorie med arkeologi og 

religion. Hans profesjon er derfor kunsthistoriker, men hans rolle i Nasjonalmuseet er likevel 

formidler. 

  Kurator utstilling har også stillingstittelen “seniorkurator”. Denne fikk han i 2005. 

Som stillingstittelen tilsier har kurator utstilling også lang erfaring med museumsarbeid. Han 

ble ansatt i Nasjonalgalleriet som førstekonservator i 1996, men hadde allerede i 1980 og i 

1992-93 engasjement ved institusjonen.  Kurator utstillings bakgrunn er en magistergrad i 

kunsthistorie, og det er han som har det faglige ansvaret for samlinger og utstillinger. 

  Prosjektlederen har som nevnt stillingstittel som redaktør, og har ansvaret for alle 

bøker som blir utgitt av Nasjonalmuseet. Hun ble ansatt i 2002 i Museet for samtidskunst, og 

fikk stillingen som redaktør i Nasjonalmuseet fra 2005. Det vil si at prosjektlederen for 

Åpning mot det hellige ikke var ansatt som prosjektleder, men hun hadde likevel noe erfaring 

som prosjektleder fra tidligere prosjekter. Hennes bakgrunn er en magistergrad i kunsthistorie, 

og hennes profesjon er kunsthistoriker i likhet til kurator formidling og kurator utstilling. 

  Utstillingsdesigneren ble ansatt i avdeling Landsdekkende program i 2009. Den 

stillingen hun da trådte inn i var ikke nyopprettet, men hadde eksistert som en fast stilling ved 

avdeling for Landsdekkende program siden 2005. Stillingen var videreført fra Riksutstillinger. 

Dette tilsier at utstillingsdesign ikke var noe nytt for denne avdelingen. Utstillingsdesigneren 

har magistergrad i etnologi, historie og museumskunnskap, i tillegg til Master of Fine Arts 

                                                 
44 Personlig kommunikasjon i e-post fra kurator formidling, 09.05.2016. 
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(mastergrad) i “Exhibition planning and design” fra USA. Hennes forståelse av 

utstillingsdesign er derfor påvirket av den amerikanske tradisjonen.   

1.3 Åpning mot det hellige beskrevet ut fra foto 

Ut fra de dokumentasjonsfoto (se vedlegg 4, ill. 3-7) og den informasjonen jeg har hatt tilgang 

til under mine gjentatte besøk i Nasjonalmuseet i forbindelse med oppgaven, vil jeg i dette 

avsnittet forsøke å lede leser gjennom Åpning mot det hellige. Dette gjennom beskrivelser av 

utstillingen. 

  Døren inn til salen der utstillingen ble vist var høy og bred, og glasset i døren var 

dekket av foto av to engler. I det publikum nærmet seg døren åpnet den av seg selv, som om 

englene selv åpnet “himmelporten” for publikum. Slik ble publikum ledet inn i utstillingen 

Åpning mot det hellige.  

  Inne i utstillingssalen var frittstående, halvsirkelformede vegger plassert. 

Hovedtemafargen i rommet var mørkeblått og alle verkene lystes opp av spotlight. Hver av de 

tre frittstående veggene var plassert på et sirkelformet teppe i samme blåtone, og skapte på 

den måten stasjoner i utstillingen. De frittstående veggene var omgitt av gjennomsiktige 

tekstiler som hang fra taket. I tillegg til hovedsalen var det også en mindre sal der publikum 

fikk introduksjonen til utstillingen. Inndelingen av rommet med frittstående vegger lignet 

inndelingen som man finner i en kirke. En av de frittstående veggene var tredelt, formet som 

et triptyk, en tredelt altertavle. Veggen ga assosiasjoner til et høyalter, og her var også et av de 

viktigste verkene i utstillingen plassert. Musikk som var tidsriktig for utstillingen ble avspilt i 

rommet. Grepene ga en religiøs stemning.  

  Utstillingen var inndelt i tema. Publikum ble først ledet direkte inn i den lille salen der 

det ble vist en introduksjonsfilm. Denne salen var kun viet introduksjonsfilmen der kurator 

formidling og kurator utstilling fortalte om bakgrunnen for og intensjonen med utstillingen. 

Dette introduserte også de ansvarlige for utstillingen. Videre ble publikum ledet mot anslaget 

i hovedsalen, som bestod av en frittstående vegg med en innføring i “tid og sted”, med kart 

som viste det geografiske området, og veggtekst om malerienes samtid. Det neste tema var 

“maleteknikk”, der utviklingen av oljemaleriet ble formidlet gjennom en film som viste 

konserveringsavdelingens arbeid med ett av maleriene i utstillingen. Det aktuelle maleriet, 

David Gerard, “Madonna med Jesusbarnet”, ca. 1500, var montert nært skjermen som viste 

konserveringsarbeidet. Videre la skriptet opp til at publikum skulle bevege seg mot 



 

 

15 

“høyalteret” med tema “Maria jordslig mor og himmeldronning”. Her ble fem malerier vist, 

mens berøringsskjermer i nærheten av verkene lot publikum utforske detaljer og den 

symbolske betydningen i maleriene. Det siste tema var “Lidelse og død gjennom Marias 

øyne”. Utstillingen ble avsluttet med en konklusjon, der “Marias syv smerter” var tema. 

  Filmene i utstillingen lot publikum få innsikt i tema, teknikk og ikonografi. 

Introduksjonsfilmen ble vist i loop, mens de andre filmene kunne startes av publikum. I 

tillegg til løsvegger var det også to spesialtilpassede montere som inneholdt originale diptyker 

(reisealter). I nærheten av monterne med de originale diptykene var en kopi av den ene 

diptyken plassert, som ga publikum en taktil opplevelse av et diptyk. 

  Ut fra dokumentasjonsfoto er det tydelig at oppdelingen av rommet med de 

transparente tekstilene og de frittstående veggene henspiller på kirkerommet og understreker 

den sakrale stemningen. Sittemøbler og stativer for berøringsskjermer var formet som 

kirkemøbler. Media-og designgruppen skriver i sin rapport at referansene i designet var til noe 

feminint (Maria), hus/kirkerom og en parallell til en overjordisk virkelighet. Åpning mot det 

hellige kan ut fra beskrivelsen karakteriseres som materiell og sanselig, et virkemiddel som 

jeg vil ta med meg inn i analysen av arbeidsmåtene. 45  

1.4 Oppgavens oppbygging 

I dette innledningskapittelet har jeg beskrevet oppgavens overordnede tema og bakgrunnen 

for studien. I tillegg har jeg redegjort for pilotprosjektet Åpning mot det hellige og konteksten 

for utstillingen, samt redegjort for begreper av relevans og introdusert informantene 

(deltakerne i pilotprosjektet). Ytterligere er oppgaven plassert innenfor en muselogisk ramme, 

der hensikten med studien tydeliggjøres: Jeg ønsker å studere endringer i hvordan kunst blir 

stilt ut og hvordan den kommuniseres til publikum med utgangspunkt i deltakernes 

fortolkning av sin arbeidsmåte. På den måten søker jeg ikke bare å forstå prosessene, men 

også hvordan det forholder seg i kunstmuseene i dag. Til dette har jeg valgt å benytte en 

etnografisk metode med intervju- og dokumentanalyse. Mine begrunnelser for metodevalg 

legges frem i kapittel 2. Deretter følger i kapittel 3 en redegjørelse for tre ulike posisjoner i 

synet på kunstutstillingens funksjon og utstillingspraksiser. Her tar jeg utgangspunkt i to 

historiske posisjoner og ser så på hvordan en alternativ posisjon har vokst frem. I kapittel 4 

redegjør jeg for Nasjonalmuseets idealer. Disse drøftes så i lys av den historiske 

                                                 
45 Media- og designgruppen. “Rapport fra Media- og designgruppen”, 10. 



 

 

16 

gjennomgangen i kapittel 3. I tillegg vil jeg gjøre en innholdsanalyse i kombinasjon med en 

dokumentanalyse, som gjør det mulig å vise hvordan idealer blir etablert. I kapittel 5 

beskrives resultatene og det gjøres en analyse av materialet: Organiseringen av Åpning mot 

det hellige. I analysen kommer det frem hva slags forhold det er mellom idealer og praksiser i 

pilotprosjektet. Paradokser i materialet løftes frem, og hvordan samarbeidet påvirkes som 

følge av disse tematiseres. Jeg studerer også hvordan fagdisiplinene og tverrfagligheten i 

samarbeidet mellom deltakerne påvirker utstillingen, og hvem som inntok de ulike rollene og 

hvordan dette påvirket utstillingen. Temaer fra analysen drøftes i kapittel 6. Her drøfter jeg 

også hvordan funnene forholder seg til de tre posisjonene jeg beskrev i den historiske 

gjennomgangen. Oppmerksomheten rettes mot hva som fører til endring av idealer og 

praksiser i kunstmuseene. Til sist avrundes oppgaven med noen avsluttende betraktninger.
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2 Kritisk museologi og etnografisk 

analyse 

I dette kapittelet vil jeg begrunne og diskutere valg av metode. Jeg vil redegjøre for 

innsamlingsteknikkene jeg har benyttet; intervju og dokumentanalyse, og beskrive 

intervjuguidens struktur, utvalg av informanter og fremgangsmåte. Jeg vil videre reflektere 

over analytiske avgrensninger, intervjusituasjonen og min forforståelse av Åpning mot det 

hellige og intervjumaterialet. Deretter vil jeg, basert på en etnografisk tilnærming, presentere 

hvordan jeg har organisert og analysert materialet. Avslutningsvis vil jeg redegjøre for 

undersøkelsens pålitelighet og gyldighet. 

2.1 Kvalitativ metode med et gjørenperspektiv 

“Etnografi” er gresk og kan oversettes til “å skrive om folk”.46 Etnografisk analyse handler 

om å forstå verden empirisk, der det som skjer i prosessene undersøkes. Formålet er å studere 

sosial samhandling for å kunne si noe om akkurat den virkeligheten man undersøker.47 På den 

måten tilstreber man å se sosiale fenomener gjennom perspektivet til forskningssubjektene.48 

Museer kan betraktes som komplekse fenomener, der museumsansatte i sin gjøren er påvirket 

av strukturer (idealer) i form av museenes idealer, sin fagdisiplin og individuelle egenskaper. 

Museer består derfor ikke nødvendigvis av en felles “gjøren-forståelse” i forbindelse med de 

ulike aktivitetene som gjennomføres. Brenna skriver at kritisk museologi innebærer å studere 

museenes gjøren ved å se på hvordan ulike forståelser brytes mot hverandre og forhandles.49 

Gjørenperspektivet definerer praksiser som performativ kunnskapsproduksjon. Det vil si at 

det som gjøres fører til kunnskap som er viktig i museenes utvikling: “Veien blir ikke til mens 

du går, veien skapes av det som gjøres”.50 På samme måte som Brennas redegjørelse for 

kritisk museologi, er min undersøkelse en studie av gjøren; jeg ser på hva og hvem som 

etablerer kunstverkenes- og publikums betydning i utstillingen. Etnografisk metode kan slik 

betraktes som en velegnet metode for studien, fordi det gjør det mulig å studere prosessene.  

  Innenfor etnografien finnes det ulike innsamlingsteknikker, men det er tre 

                                                 
46 Hagen og Skorpen, Hjelp, jeg skal på feltarbeid!, 12. 
47 Fangen, Deltagende observasjon, 12-13. 
48 Ibid., 94. 
49 Brenna, “Gjort er gjort”, 234. 
50 Maurstad og Hauan, “Universitetsmuseenes gjøren: Om redskaper og relasjoner i museenes 

kunnskapsproduksjon”, 21. 
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hovedteknikker: deltakende observasjon, intervju og dokumentanalyse.51 Jeg har benyttet to 

av teknikkene: intervju og dokumentanalyse. Deltakende observasjon var ikke mulig å 

gjennomføre da jeg startet min undersøkelse etter at Åpning mot det hellige var blitt historie. 

Dersom dette derimot hadde vært et alternativ, kunne deltakende observasjon gitt muligheter 

til å analysere deltakernes samhandling ut fra min fortolkning. Alternativt kunne det vært 

interessant å gjøre en deltakende observasjonsstudie av et prosjekt med tilsvarende 

arbeidsmåter. Dette kunne bidratt med innsikter i og kunnskaper om faktisk praksis, og 

supplert funnene fra intervjuene og dokumentanalysen. En studie som omfatter både 

informantenes fortolkninger av egen praksis (hva de sier at de gjør ) og hva som faktisk 

gjøres, kunne således gitt ytterligere innsikt i hvordan idealer og praksiser forholder seg til 

hverandre. 

  Det kvalitative intervjuet har fokus på kvaliteten på intervjuet i seg selv, og ikke på 

informasjon om mengden eller forekomsten av noe som i et kvantitativt intervju, skriver 

sosiologen Karen O’Reilly.52 På den måten kan kvalitativt intervju benyttes for å utforske 

subjektive meninger og forståelser, i motsetning til kvantitativ forskning der man søker 

standardisering og generalisering. Fordi jeg ønsket å basere min oppgave på informantenes 

retrospektive beskrivelser og fortolkninger av arbeidsmåtene i Åpning mot det hellige, var 

kvalitative intervju derfor hensiktsmessig. Psykologene Steinar Kvale og Svend Brinkmann 

skriver at intervjukunnskapen konstrueres sosialt i samspillet mellom intervjuer og 

intervjuperson.53 Det er et slikt kunnskapssyn, eller kunnskapsforståelse, som jeg legger til 

grunn for min undersøkelse.  

  I tillegg til kvalitativt intervju inkluderte jeg en annen teknikk innenfor etnografisk 

metode: Dokumentanalyse. Dokumentanalyse omfatter alle tekster, fysiske og digitale, som 

flyter gjennom det sosiale rommet. Dokumentene betraktes da som artefakter, som er likestilt 

med informantene. Jeg begrenset dokumentanalysen til å undersøke Nasjonalmuseets 

strategiplaner, organisasjonskart, prosjektmanual og prosjekthåndbok, selv om det fantes flere 

dokumenter. Dokumentene jeg valgte å undersøke har betydning for å forstå utgangspunktet 

for arbeidsmodeller i Nasjonalmuseet i forbindelse med utstillinger. Gjennom 

dokumentanalysen fikk jeg innsikt i hvordan idealene (slik det fremkommer i dokumentene) 

etableres gjennom de museumsansattes bruk. Således eksemplifiserte denne analysen mønster 

i den sosiale settingen som ble studert. Dokumenter som for eksempel private e-poster er 

                                                 
51 Fangen, Deltagende observasjon, 171. 
52 O’Reilly, Ethnographic Methods, 114-115. 
53 Kvale og Brinkmann, Det kvalitative forskningsintervju, overs. M. Anderssen og Rygge, 72. 
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tekster som jeg ikke hadde tilgang til, men som kanskje kunne bragt meg dypere inn i 

forståelsen av arbeidsmåtene i Åpning mot det hellige.54  

  Jeg valgte fire hovedinformanter til min studie: kurator formidling, kurator utstilling, 

utstillingsdesigneren og prosjektlederen for Åpning mot det hellige. Alle informantene er 

ansatt ved Nasjonalmuseet, men tilhører ulike avdelinger og har forskjellige stillinger i 

museet, og ulik rolle i organiseringen av utstillingen. At informantene hadde ulike roller og 

formell posisjon var et av kriteriene for utvalget, i tillegg til at alle hadde deltatt i 

pilotprosjektet. Formålet var ikke å oppnå noen form for statistisk representativitet, men i 

stedet å finne et godt eksempel på et samarbeid mellom ulike fagdisipliner og på 

tverrfaglighet som kan finnes i tilsvarende varianter andre steder, også i andre kunstmuseer. 

Fangen kaller dette for et strategisk utvalg, og formålet er få frem en variasjon av erfaringer.55  

  Jeg benyttet den samme intervjuguiden i alle intervjuene, men justerte spørsmålene 

etter hvert som jeg fikk vite mer om prosjektet. Kontakten med informantene ble opprettet 

etter at jeg tok kontakt med utstillingsdesigneren i forbindelse med omvisningen i utstillingen 

kjARTan Slettemark. Hun tilbød meg å komme til et gruppemøte for å høre mer om Åpning 

mot det hellige. Etter det første møtet, sendte jeg ut en e-post til kurator utstilling, kurator 

formidling og utstillingsdesigneren, der jeg presenterte oppgavens tematikk, og spurte om de 

kunne tenke seg å delta i studien. I tillegg til de tre, ba jeg også om et intervju med 

avdelingslederen for Landsdekkende program, men materialet fra dette intervjuet valgte jeg 

senere å bruke som supplerende kilde. Argumentet for dette var at han ikke var aktiv deltaker 

i prosjektet, og materialet fra intervjuet kunne derfor ikke si noe om arbeidsmåtene i Åpning 

mot det hellige. Som supplerende kilde kunne materialet imidlertid si noe om museets 

utstillingsidealer og om praksiser i avdeling Landsdekkende program. Dette ga meg en videre 

forståelse av praksiser i Nasjonalmuseet, både formalisert i museet og innenfor den enkelte 

avdeling.  

  Jeg sendte en forespørsel om deltakelse til prosjektlederen på e-post våren 2015. 

Forespørselen ble sendt en god stund etter de andre intervjuene var gjennomført. Jeg var fra 

starten blitt informert om utstillingens prosjektleder, men avventet litt med å inkludere denne 

rollen fordi jeg var usikker på i hvor stor grad rollen hadde påvirket prosjektet. Etter å ha satt 

meg grundig inn i Nasjonalmuseets manual og prosjekthåndbok, var det tydelig at 

prosjektlederens rolle var sentral. Det var dermed grunn til å inkludere prosjektlederen i 

                                                 
54 Hagen og Skorpen, Hjelp, jeg skal på feltarbeid!, 92- 95. 
55 Fangen, Deltagende observasjon, 55. 
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studien. Jeg ser i etterkant at intervjuet med prosjektlederen ga meg et mer nyansert bilde av 

arbeidet med utstillingen, og spesielt om perioden før utstillingen ble et pilotprosjekt. 

  Mitt første møte med informantene var i et gruppemøte i Nasjonalmuseets 

administrasjonsbygg der tre av informantene var tilstede.56 Møtet ga meg mulighet til å 

snakke med dem samlet, i rommet der prosjektgruppen hadde vært samlet til felles møter 

under arbeidet med utstillingen. Slik jeg ser det i etterkant var det en viktig forutsetning å 

møte dem i dette rommet, fordi det ga meg kjennskap til rammen for arbeidsmetodene og 

hvilke omgivelser informantene hadde forholdt seg til under arbeidet. O’Reilly beskriver 

gruppediskusjoner som en form der man som forsker lytter, deltar i samtalen mellom 

gruppemedlemmene og tillater seg å kaste inn egne spørsmål underveis.57 I dette møtet fikk 

jeg innsikt i dynamikken i gruppen som en helhet, samtidig som enkeltrollene stod frem. 

Senere var det interessant å sammenligne gruppemøtet med de individuelle intervjuene. Det 

ga meg innblikk i kontrasten mellom å møte informantene samlet, der deres felles forståelse 

av prosjektet kom frem, og intervjuet der deres individuelle arbeid og fagdisiplin ble vektlagt. 

  Intervjuene ble gjennomført i tilfeldig rekkefølge i november 2014 for tre av 

informantene, og den siste informanten ble som nevnt intervjuet i mai 2015. De ble alle 

intervjuet på arbeidsplassen sin, i Nasjonalmuseets administrasjonsbygg, på sine egne 

kontorer. I henhold til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ba jeg informantene 

om skriftlig samtykke til deltakelse i studien, der jeg også informerte om at intervjuet ble tatt 

opp digitalt. I etterkant fikk informantene anledning til å gjøre en sitatsjekk, og på den måten 

godkjenne bruken av materialet. Da deres tittel og dermed rolle i prosjektet er det viktigste for 

min undersøkelse, valgte jeg å bruke deres tittel for å indikere de ulike informantenes stemme 

i min tekst. Det understrekes at informantene har samtykket til- og er klar over at deres navn 

kan gjenkjennes ved at jeg refererer til deres tittel og knytter dette til utstillingsprosjektet de 

var deltakere i. Dette er informasjon som også er offentliggjort på museets nettside. 

2.1.1 Supplerende kilder 

For å innhente informasjon om Nasjonalmuseets organiseringsform og idealer for 

utstillingspraksiser var jeg i kontakt med flere ansatte ved Nasjonalmuseet. Jeg fikk tilsendt 

strategiplaner og manualen for prosjektorganisering og prosjekthåndboken fra museets 

administrasjonsavdeling. Avdelingsdirektør Administrasjon bekreftet skriftlig at det var i 

                                                 
56 Møte med prosjektgruppen i Nasjonalmuseet, 03.03.2014. 
57 O’Reilly, Ethnographic Methods, 129. 
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orden å bruke opplysninger fra disse dokumentene i min oppgave.58 Jeg var også i kontakt 

med museets HR-sjef pr. telefon for å få ytterligere informasjon og svar på mine spørsmål om 

endringer i stillingstitler før og etter konsolideringen, samt spørsmål om ansvarsfordelingen i 

forhold til organisasjonskartene.59 På den måten fikk jeg beskrevet og bekreftet informasjon 

som ikke fremkom i dokumentene jeg hadde fått tilsendt. 

  Jeg vurderte også å intervjue flere av de som hadde deltatt i Åpning mot det hellige. 

Jeg sendte en forespørsel om deltakelse i min studie til personene som hadde deltatt i Media-

og designgruppen i tillegg til utstillingsdesigneren. Men jeg vurderte senere at dette ikke var 

så relevant for min undersøkelse, da disse intervjuene først og fremst ville gitt økt innsikt i 

hvordan samarbeidet fungerte internt i Media- og designgruppen – og ikke en dypere 

forståelse for det tverrfaglige samarbeidet som sådan. En annen mulighet jeg vurderte var å 

intervjue involverte teknikere og konservatorer, for derigjennom å få en bredere forståelse for 

de ulike praksisene som påvirket utstillingen. Dette valgte jeg imidlertid ikke å gjøre idet 

deres roller ikke var de mest sentrale i arbeidet med utstillingen. Utvalget av informanter ble 

dermed gjort på bakgrunn av at jeg kun ønsket å intervjue deltakerne som hadde hatt en 

sentral rolle. Ifølge Nasjonalmuseets prosjektarbeidsmodell representerte de “kjernegruppen” 

og som museet dermed regner som de sentrale rollene i et utstillingsprosjekt. Mitt utvalg var 

dermed også påvirket av Nasjonalmuseets idealer.  

2.1.2 Fremgangsmåte for å undersøke praksiser 

Etter gruppemøtet jobbet jeg med temaer og spørsmål med utgangspunkt i min 

problemstilling. Jeg inkluderte både spørsmål som var spesielt knyttet til Åpning mot det 

hellige, og generelt om museets idealer. Det var også et poeng å få et inntrykk av 

informantens praksiser. O’Reilly skriver at måten et intervju er strukturert på kommer an på 

hva du vil finne ut.60 I mitt tilfelle valgte jeg en semi-strukturert form på intervjuet, som tillot 

at jeg både kunne utforske informantenes fortolkninger og samtidig opprettholde en viss 

struktur for å kunne sammenligne med de andre intervjuene.61 Jeg laget en overordnet 

intervjuguide som jeg brukte i alle intervjuene (se vedlegg 1), men med noen modifikasjoner 

                                                 
58 Personlig kommunikasjon i e-post fra avdelingsdirektør Administrasjon, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 

og design, 13.03.2015. 
59 Personlig kommunikasjon i telefonsamtale med HR-sjef, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 

15.08.2015. 
60 O’Reilly, Ethnographic Methods, 118. 
61 Ibid., 116. 
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ut fra informantens rolle og avdeling som vedkommende var tilknyttet. Videre ble også 

spørsmålene justert på bakgrunn av intervju som jeg allerede hadde gjort.  

  Jeg var også opptatt av å notere de kontekstuelle elementene; blant annet observerte 

jeg rammen for intervjuet, rommets utforming, informantens væremåte og andre detaljer som 

også kunne påvirke min tolkning. Dette viser at intervju også kan inneholde en form for 

deltakende observasjon. De kontekstuelle elementene ble ansett som tilleggsinformasjon som 

kunne inneholde funn, og ble derfor også en del av analysen. Beskrivelsene fra intervjuene 

(kapittel 5) viser blant annet at individene i seg selv påvirket prosjektet, - ikke bare 

museumsrollene de hadde. Ytterligere påvirket observasjonene min forforståelse. Det var på 

den måten et samspill mellom mine funn og min erfaring under innsamlingen av materialet.62 

  Før intervjuene startet fortalte jeg om mitt tema og om formålet med intervjuet. Det 

var viktig å understreke at undersøkelsen handlet om deres praksiser, og ikke om utstillingen 

som sådan eller om publikums mottakelse. Videre gjennomgikk jeg intervjuguidens 

hovedpunkter. De første spørsmålene hadde en beskrivende form. Hensikten var her å bli 

kjent med informanten, samtidig som det dannet et utgangspunkt for intervjuet. Jeg lot 

informantene i stor grad bestemme formen, og intervjuene ble ulike fordi informantene i mer 

eller mindre grad ønsket å styre samtalen. Jeg sørget likevel for at de mest sentrale 

spørsmålene ble inkludert i intervjuet, og jeg ledet informantene inn på mer spesifikke 

oppfølgingsspørsmål. Således var intervjuguiden et viktig verktøy for å gjennomføre 

intervjuet.  

  Et viktig aspekt ved min undersøkelse er at kun to av informantene deltok i alle faser 

av prosjektet. Informantenes ulike deltakelse påvirket også hvordan intervjuene artet seg. 

Utstillingsdesigneren var den som hadde best innsikt i Media-og designgruppens 

arbeidsmåter, og det innebar at hun i større grad enn de andre informantene kunne beskrive 

prosessen og hvilke elementer som er viktige innenfor media og design. Prosjektlederen var i 

mindre grad aktiv deltaker i perioden da Media- og designgruppen var en del av prosjektet, og 

dermed vil ikke oppgaven inneholde så mange henvisninger fra henne som fra de andre 

informantene om praksiser i den fasen.  

  Intervjuene med kurator formidling og kurator utstilling var preget av at jeg i forkant 

hadde intervjuet utstillingsdesigneren, som hadde fokus på Media- og designgruppens måter å 

arbeide på og fasen da gruppen kom inn i prosjektet. Dette påvirket meg som intervjuer, og 

jeg ble opptatt av dette aspektet ved prosjektet. Hadde jeg intervjuet prosjektlederen først, 

                                                 
62 O’Reilly, Ethnographic methods, 177. 
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som i hovedsak hadde fokus på perioden før Media- og designgruppen ble en del av 

prosjektet, hadde jeg kanskje konsentrert meg mer om å få beskrivelser om tidligere faser av 

prosjektet. I ettertid fikk det meg til å reflektere over min rolle som intervjuer, og hvordan 

min forståelse påvirket intervjuene. Prosjektlederens uttalelser ble relevante fordi de brakte 

frem nye aspekter ved Åpning mot det hellige, men da dette var det siste intervjuet ble ikke de 

nye aspektene tatt med videre i andre intervju. Jeg var også opptatt av å beholde 

intervjuguiden nært opp til den opprinnelige i hvert intervju, slik at jeg kunne sammenligne 

svarene. Det ble derfor gjort få endringer i spørsmålene underveis. Variasjonen i svarene 

kommer til syne i analysen. Dersom jeg hadde valgt å være mindre rigid på å følge guiden 

kunne intervjuene blitt mindre formelle, og det er mulig at jeg hadde fått enda tydeligere tak i 

informantens meninger. Det er mulig at jeg på den måten også kunne fått mer informasjon om 

hvert av temaene informantene snakket om. Men informasjonen fra intervjuene ga meg god 

innsikt i informantenes praksiser og spesielt i hva og hvem som etablerte kunstverkenes- og 

publikums betydning i Åpning mot det hellige. Informasjonen gjorde det mulig å studere 

betingelser for endring i arbeidsmåter. 

  Da jeg gjorde intervjuene var det gått to år siden oppstart, og i overkant av ett og et 

halvt år siden Åpning mot det hellige var ferdigstilt. Derfor varierte svarene noe, ut fra hva 

informantene kunne huske. Informantene var også preget av at de etter Åpning mot det hellige 

hadde laget en ny utstilling ut fra samme idealene om å gå i dialog med publikum. Rapporten 

fra Media-og designgruppen, prosjektskisser og dokumentasjonsfoto ga meg derfor utfyllende 

informasjon.  

2.1.3 Analytiske avgrensninger 

I innsamlingen av materialet var mitt oppmerksomhetsfokus på roller og ansvarsfordeling i 

prosjektarbeidet. Dette var derfor det jeg konsentrerte meg om i intervjuene og i analysen. På 

den måten kunne mitt materiale både fortelle om praksiser og idealer, fordi jeg så de 

forskjellige informantene i forhold til hverandre. Det gjorde det også mulig å sammenligne 

deres praksiser med nye arbeidsmåter som ble introdusert i Åpning mot det hellige. De 

analytiske avgrensningene ble dermed valgt på bakgrunn av mitt fokus på roller, praksiser og 

betingelser for endring. Det førte samtidig til at jeg ikke hadde fokus på avgrensninger som 

ville gitt andre eller flere funn. Andre identitetskategorier som kunne vært aktuelle analytiske 

avgrensninger for min undersøkelse var blant annet: Klasse, kjønn, generasjon, alder og 
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etnisitet.63  

  Ut fra min analytiske ramme kunne det vært interessant å ha et fokus på ulike 

generasjoner, da informantenes syn på arbeidsmåter og utstillinger i stor grad bar preg av at 

de tilhørte forskjellige generasjoner – sett i forhold til museumstradisjon så vel som alder. 

Mens to av informantene hadde jobbet i museet i nærmere 20 år, hadde de to andre jobbet der 

i henholdsvis 12 år og 5 år da jeg intervjuet dem. Dette var noe informantene selv også 

påpekte; at deres kompetanse preges av at de tilhører to forskjellige museumsgenerasjoner. 

Kuratorene har en lang historie i museene, mens utstillingsdesign er en ny kompetanse som i 

løpet av de to siste tiårene har fått relevans i museene, og bare de siste fem årene i 

Nasjonalmuseet. Selv om dette er en interessant vinkling, valgte jeg ikke å ha fokus på 

informantene som representanter for ulike generasjoner i min undersøkelse. I ettertid ser jeg 

imidlertid at dette likevel ble et aspekt av relevans i undersøkelsen av endring. Dette fordi 

generasjonsaspektet kan betraktes som en del av det som står på spill for Nasjonalmuseet når 

de i 2020 ønsker å skape et allkunstmuseum – hvilket kan innebære forandringer fra tidligere 

praksiser og generasjoners syn på kunstutstillinger.  

  Jeg har heller ikke gjort et poeng av etnisititet, selv om jeg først og fremst har vektlagt 

den norske “museumsverdenen”. Dette til tross for at min teori i hovedsak baserer seg på 

museumsvirksomhet i Europa og USA. I arbeidet med analysen oppdaget jeg at når publikum 

ble nevnt i intervjuene, så snakket informantene implisitt om “klasse”. Dette tilsier at klasse 

kunne vært en interessant identitetskategori. Isteden ble temaet drøftet som et funn i analysen, 

sett i lys av sosiologen Pierre Bourdieus The love of Art (1969) og Distinksjonen (1979) 

2.1.4 Forforståelse 

Kvale og Brinkmann skriver at kunnskapen om temaet man vil undersøke skaper et grunnlag 

for intervjuet, og at det er nødvendig å ha kjennskap til det utvalgte tema for å kunne stille 

relevante spørsmål.64 Det kan dreie seg om undersøkelser av litteratur, eller det kan innebære 

at intervjueren oppholder seg i samme miljø og blir kjent med rutiner og maktstrukturer, og 

dermed får en følelse av hva den intervjuede vil snakke om.65 Min kjennskap til 

organiseringen av Åpning mot det hellige var basert på at jeg hadde satt meg inn i rapporten 

til Media- og designgruppen, og jeg hadde hatt et gruppemøte med noen av informantene. Jeg 

                                                 
63 Fangen, Deltagende observasjon, 94-95. 
64 Kvale og Brinkmann, Det kvalitative forskningsintervju, overs. M. Anderssen og Rygge, 122-123. 
65 Ibid., 123-124. 
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hadde ikke spesifikk kjennskap til denne formen for prosjektarbeid, men jeg kjente til noen av 

aspektene ved utstillingsarbeid, og til hvilken rolle en kurator kan ha. Dette gjennom egen 

erfaring med utstillingsarbeid i et kunstmuseum. Mine informanter var informert om at jeg 

jobber i et kunstmuseum, og alle kjente til det aktuelle museet. Min faglige- og empiriske 

bakgrunn påvirket min og deres forforståelse i en viss grad. Noen av mine spørsmål var derfor 

preget av antakelser, noe som delvis styrte intervjuene mot de perspektivene jeg ønsket å 

tolke dem i. Det førte også til at mine informanter antok at jeg kjente til noen av prosessene i 

et kunstmuseum. Jeg opplevde at min fortrolighet med miljøet i kunstmuseer skjerpet min 

følsomhet overfor for eksempel maktforholdet som ligger i forholdet mellom fagdisiplinene 

og rollene som er representert i kunstmuseer. 

  Noe annet jeg kjente til i forkant av intervjuene var oppmerksomheten utstillingen 

hadde fått i Forskerforbundet. I januar 2014 mottok kurator utstilling Forskerforbundets pris, 

“Hjernekraftprisen 2013” for Åpning mot det hellige.66 Den positive omtalen påvirket min 

forforståelse av prosjektet, samtidig som det bekreftet at utstillingen hadde fått god 

mottakelse for sin publikumsorienterte karakter. Det er grunn til å tro at den positive omtalen 

også hadde påvirket informantene når de reflekterte i retrospekt. 

  Min faglige bakgrunn innen kunsthistorie, kulturhistorie og museologi preget også min 

forståelse og min analyse av materialet i etterkant. Jeg kjente godt til periodens kunst som ble 

vist i Åpning mot det hellige, og hadde på den måten en forforståelse for hva som skulle 

stilles ut og verkenes innhold. Denne kunnskapen, samt min erfaring fra arbeid i 

kunstmuseum tok jeg med meg inn i intervjuene og i analysen av materialet. Min forkunnskap 

bidro også til at jeg var bevisst på hva som var ny kunnskap og hva som utfordret min 

forforståelse. Underveis i prosessen erfarte jeg at enkelte antakelser og holdninger ble 

utfordret.  

2.1.5 Sortering av materialet 

Jeg noterte stikkord underveis i intervjuet, i tillegg til å ta digitale opptak. Etter hvert intervju 

transkriberte jeg det i sin helhet. På dette tidspunktet hadde jeg enda ikke klart for meg hvilke 

temaer som hadde spesiell betydning for min undersøkelse, og som jeg ville ta med videre i 

analysen. Prosessen innenfor etnografisk metode er ikke lineær. Den analytiske prosessen 

pågår helt fra innsamlingen av materialet til den ferdigstilte analysen. Transkriberingen åpnet 

                                                 
66 Forskerforbundet, “Vinnere av Hjernekraftprisen”. 
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for andre tema enn det som hadde vært intervjuguidens tematiske inndeling, og den satte i 

gang en prosess som gjorde det mulig for meg å identifisere nye tema. Gjennomgangen av 

datamaterialet førte videre til at jeg kunne sammenligne svarene fra de ulike informantene, 

som også ledet meg videre i arbeidet med å oppdage felles- eller forskjellige fortolkninger av 

idealer eller praksiser.  

  Etter transkriberingen var neste steg å systematisere dette til en beskrivelse. Etter å ha 

presentert informantenes beskrivelser og fortolkninger, ga jeg begrunnelser til mine funn. 

Dette innebar å lete etter tema, mønster eller paradokser i det transkriberte materialet og i 

beskrivelser fra intervjuobservasjonene. Senere i den analytiske prosessen trakk jeg også inn 

dokumentanalysen, som også inneholdt funn. I jakten på funn kan man lete etter det O’Reilly 

omtaler som “analytiske konsepter”.67 Analytiske konsepter forklarer O’Reilly som 

perspektiver på materialet. Noen ganger er det informantens (“insiderens”) perspektiv, andre 

ganger er det forskeren som må utvikle perspektiver for å forklare sine funn. De ulike 

perspektivene kalles henholdsvis “emiske perspektiver” og “etiske perspektiver”.68 I denne 

fasen ble det også nødvendig å trekke inn teoretiske perspektiver for å forstå fenomenet 

Åpning mot det hellige.  

  Jeg valgte å inkludere sitater og parafrasere dem i forbindelse med beskrivelsen. På 

den måten ble informantenes forståelse gjengitt direkte, og ofte var sitatene utgangspunktet 

for videre forståelse eller som funn. I analysen av materialet tok jeg derfor utgangspunkt i 

temaer, som ble utledet av mitt kvalitative materiale. Innenfor den etnografiske tradisjonen 

kalles dette å gå fra “writing down”, å transkribere, til “writing up”, å løfte materialet.69  

Nasjonalmuseets idealer og formaliserte arbeidsbeskrivelser ble trukket inn underveis for å 

sammenligne og understreke sentrale poeng i den analytiske prosessen. 

2.1.6 Pålitelighet og gyldighet 

I dette kapittelet har jeg blant annet redegjort for de valgene jeg har tatt i løpet av 

forskningsprosessen, beskrevet fremgangsmåter for bearbeiding av materialet samt redegjort 

for egen bakgrunn og forforståelse. Med dette har jeg forsøkt å synliggjøre 

forskningsprosessen på en troverdig måte.70 Ved å drøfte funn fra undersøkelsen i lys av 

                                                 
67 O’Reilly, Ethnographic methods, 195. 
68 Goodenough, Description and Comparison in Cultural Anthropology, 104-119; Harris, “History and 

Significance of the Emic/Etic Distinction”, 329–350; Fangen, Deltagende observasjon, 105. 
69 O’Reilly, Ethnographic methods, 175. 
70 Fangen, Deltagende observasjon, 236-237. 
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relevant teori, har jeg videre tilstrebet å løfte analysen og forståelsen av samarbeidet mellom 

deltakerne i Åpning mot det hellige, på en måte som sier noe allment om hvordan 

kunstmuseene fungerer i dag.  

  Etnograf Alex Stewart skriver at kvalitativ forskning ofte blir kritisert fordi den ikke er 

generaliserende. Ifølge ham er vitenskapelig metode i etnografien betraktet som det som 

oppfattes som sant basert på en midlertidig og kritisk forståelse av virkeligheten for 

fenomenet som studeres.71 På den måten er kvalitativ forskning representativt ved at det man 

lærer fra undersøkelsen kan ha betydning for andre lignede fenomener. Fangen skriver at et 

strategisk utvalg kan ha overførbarhet dersom det er felles mønstre som kan forklare 

deltakernes reaksjoner i ulike organisasjoner, kulturer eller miljøer.72  

  Min undersøkelse kan først og fremst si noe om akkurat det fenomenet jeg studerer, 

altså samarbeidet mellom deltakerne i Åpning mot det hellige. Prosessene som studeres tolkes 

i lys av den konteksten de inngår i, men på bakgrunn av analysen kan den forståelsen som 

utvikles altså ha overførbarhet til tilsvarende situasjoner og institusjoner. Informantene 

representerer et strategisk utvalg, og fokuset i oppgaven er rettet mot å studere endringer i 

hvordan kunstutstillingen arbeides med og blir stilt ut. Dette tilsier at undersøkelsen ikke bare 

handler om å forstå prosessene, men også om å forstå hvordan et kunstmuseum fungerer i dag 

(2013). Dette styrker grunnlaget for å si at funn fra min undersøkelse kan ha overførbarhet til 

andre kunstmuseer med henblikk på endringer i arbeid med utstillinger. 

  Jeg er ydmyk for at min forforståelse, mine analytiske avgrensninger og teoretiske 

perspektiver har vært styrende for hva jeg har vektlagt i mine beskrivelser, og at det derfor 

også finnes andre muligheter enn de jeg har trukket fram. Når alt kommer til alt er det likevel 

leserens tolkning som avgjør studiens nytteverdi og gyldighet.73  
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3 Kunstutstillingenes funksjon: 

Posisjoner i synet på idealer og 

praksiser 

I dette kapittelet tar jeg for meg synet på kunstutstillingenes funksjon i en historisk 

gjennomgang. Dette vil lede fram til noen posisjoner av relevans i forståelsen av arbeidsmåter 

og idealer i Nasjonalmuseet. Sentralt i redegjørelsen er fremveksten og profesjonaliseringen 

av rollene i kunstmuseene. Idealene, som ifølge kunsthistoriker Andrew McClellan driver 

museene, forstås som et produkt av tidligere utfordringer og spenninger som ligger dypt 

forankret i museumsstrukturen. Samtidig forstås med McClellan at det som har ført til 

museenes overlevelse og suksess er deres evne til å endre seg i takt med endringer i 

samfunnet.74 Ut fra en slik tankegang er det, gjennom å studere kunstmuseenes tradisjoner og 

idealer, samt hvordan disse etableres og kritiseres, mulig å forstå museenes praksiser og hva 

som fører til endring i praksiser og idealer. 

  Sentralt i denne oppgaven er synet på utstillinger av eldre malerkunst. Et viktig poeng 

er også å se på hvordan de temporære utstillingene vokste frem som en parallell til de 

permanente utstillingene, og hvordan dette formatet har blitt behandlet i forhold til de 

permanente. Jeg vil se på sammenhenger mellom de to formatene og på hvilken måte de gjør 

seg gjeldene i kunstmuseene. 

  Redegjørelsen tar utgangspunkt i tre posisjoner. To av posisjonene har historisk sett 

vært viktige for måtene kunst er stilt ut på, samtidig som de representerer to svært ulike 

holdninger som fremdeles er relevante i dag. Den ene posisjonen tar utgangspunkt i at 

kunstutstillingene skal gi en estetisk erfaring, der verkene er selvformidlende og i liten grad 

skal “forstyrres” av formidlingsgrep. Her er målet å fremheve kunstverkets autentisitet. Den 

andre posisjonen (den pedagogiske) tar utgangspunkt i publikums rolle i museene og hvordan 

de kan inkluderes i betraktningen av kunst. Jeg vil behandle de to posisjonene hver for seg, 

først den estetiske tilnærmingen og deretter den pedagogiske tilnærmingen til kunst. Den 

tredje posisjonen er en alternativ posisjon. Ved bruk av filosof Hilde S. Heins The Museum in 

Transition (2000) vil jeg se nærmere på det hun beskriver som “et kunstmuseum i 

forandring”, for å tematisere hva en alternativ posisjon kan innebære. S. Heins forslag til en 

alternativ posisjon leder frem til to eksempler på praksis, der jeg vil vise hvordan nye 

                                                 
74 McClellan, The Art Museum From Boullée to Bilbao, 14. 



 

 

29 

profesjoner trekkes inn og medtenkes i kunstmuseene. Praksisene bringer inn nye begreper og 

metoder som åpner for kritiske- og tverrfaglige arbeidsmåter.  

3.1 Den estetiske erfaringen av kunst 

I redegjørelsen av denne posisjonen vil jeg først se på tidlig moderne monteringsprinsipper på 

1600-og 1700-tallet, og hvordan disse påvirket idealer og praksiser i de første kunstmuseene i 

Frankrike og England. Videre vil jeg se på hvilke praksiser som førte til utviklingen mot 

idealene om en estetisk betraktning av kunst, samt hva disse idealene innebærer. Jeg tar 

utgangspunkt i at eksemplene fra europeiske- og amerikanske museer også er relevante i 

norsk museumssammenheng. 

3.1.1 Tidlig moderne monteringsprinsipper for kunstutstillingene 

Begrepet og konseptet kunstutstilling har sin opprinnelse i de kongelige og private samlingene 

på 1600-tallet. Her ble kunst fra en samling vist for et lite publikum som hadde invitasjon. 

Monteringen i de tidlige kunstutstillingene kunne ifølge McClellan minne om den 

symmetriske og tette monteringen som var prinsippet for utstillinger av natur-kuriositeter, der 

den dekorative effekten var viktigere enn klassifisering og system.75 Det var i imidlertid 

enkelte unntak i de private samlingene der en tilsynelatende tilfeldig montering også tillot en 

stilistisk sammenligning som avdekket kunstneriske kvaliteter. De private samlingenes 

monteringsprinsipper baserte seg på kunstkritikere- eller teoretikeres forskning.76 

Parisersalongen (åpnet i 1699) var den årlige offisielle og temporære utstillingen av 

samtidskunst i Paris. Begrepet “salongmontering” er senere benyttet om et tett 

monteringsprinsipp.77 Fra andre halvdel av 1700-tallet ble kunstsamlinger også tilgjengelige 

for et større publikum mot inngangspenger.78 Dette var de årlige utstillingene i 

kunstforeninger, kunstorganisasjoner (Parisersalongen) og kunstakademier. Utstillingene 

opprettholdt idealene om et tett monteringsprinsipp, men i motsetning til de private 

samlingene viste de verk fra samme land og historiske epoke.79 Utstillingene skulle fremheve 

kunsten, istedenfor at kunsten skulle inngå i et helhetlig interiør-arrangement som i de private 
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30 

 

samlingene. Utstillingene var på den måten nøye organisert og kontrollert av de som 

arrangerte dem. Eier eller institusjonen var således “det utvelgende subjekt”.80 Gradvis endres 

de tidlig moderne kunstutstillingene fra å ha fokus på kunstens verdi til et fokus på kunstens 

estetiske verdier, og dette skjer i forbindelse med at museene blir offentlige. 

3.1.2 Progresjon, perfeksjon og kunsthistorisk monteringsprinsipp 

Da Louvre åpnet i 1793 var utstillingene montert etter et kunsthistorisk system, som tok 

utgangspunkt i kunstskoler og kronologi.81 Det var flere kunsthistorikere som hadde 

betydning for dette monteringsprinsippet: Jean-Baptiste-Pierre Lebrun og Christian Mechel 

var to av de som stod i spissen for denne systematiseringen. Hensikten var å motivere 

betrakterne til å sammenligne ulike skoler og hvordan de behandlet samme tema. På den 

måten skulle de ansvarlige i Louvre sørge for å (ut)danne og instruere de nylig demokratiserte 

franske samfunnsborgerne. Denne tilnærmingen til kunst hadde utgangspunkt i fransk 1700-

talls kunstteori, som hadde etablert prinsippene som ble ansett som objektive for å vurdere 

kunst.82 Kunsthistorien var på den måten en rettesnor for de subjektive valgene gjort av 

museumsansatte. På den måten ble det kunsthistoriske systemet ansett som objektivt, selv om 

det var konstruert.83 

  Jeg har allerede vært inne på at det i de tidligste kunstutstillingene var kunstsamleren 

som kontrollerte betraktningsmåten, men hvordan forholdt dette seg i de tidlige offentlige 

museene? Professor i kulturarvpolitikk og administrasjon, Patrick J. Boylan skriver at det 

tradisjonelt har vært to distinkte grupper av museumsansatte: De profesjonaliserte 

museumsansatte som var kuratorene og direktørene, og de ikke-profesjonaliserte som sørget 

for assistent- og driftsfunksjon for museene.84 Kuratorene85 (“scholar-curators”) kom inn som 

en rolle på andre halvdel av 1700- og på 1800-tallet, leid inn av en kunstsamler, enten i form 

av en privat samler eller en offentlig institusjon, for å ta vare på deres museum eller samling. 

Modellen for de tradisjonelle kuratorene hadde utgangspunkt i den private samlerens rolle og 

fagspesialisten eller den vitenskapelige forskeren. Direktørene betraktet også seg selv som 

                                                 
80 Dag Solhjell bruker begrepet “utvelgende subjekt” for å forklare hvem eller hva som har hatt føringen i 

utvalget som vises i en utstillinger i sin bok: Solhjell, Kuratorene kommer, 149. 
81 McClellan, The Art Museum From Boullée to Bilbao, 120. 
82 Klonk, Spaces of Experience, 23. 
83 McClellan, The Art Museum From Boullée to Bilbao, 124. 
84 Boylan, “The Museum Profession”, 418. 
85 Henviser til tittelens betydning i den engelskspråklig litteratur om en museumsansatt som tar vare på en 

museal samling. 
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kuratorer fremfor administrerende ledere. Direktørene eller kuratorene utgjorde stort sett hele 

den profesjonelle staben i museene, men kunne i enkelte tilfeller bli hjulpet av en liten stab av 

ikke-profesjonelle museumsansatte. Dette systemet innebar at en person gjorde alt det 

spesialiserte museumsarbeidet som samling, bevaring og formidling.86 Kuratoren fikk dermed 

definisjonsmakt. 

3.1.3 Behage og inspirere, og dernest instruere 

Med spredningen og opprettelsen av nye museer fra midten av 1800-tallet, og etableringen av 

den moderne museologien, ble utstillingsprinsippene redefinert som et resultat av 

systematiske studier på menneskets sansing og fysiologi, hevder McClellan.87 Studiene førte 

blant annet til en ny interesse for fargeteori, og hvordan farge påvirket den estetiske 

erfaringen av kunst. For eksempel ble grønne vegger ansett som den mest nøytrale 

bakgrunnen for maleriene, mens rødt skapte harmoni.88 Kunsthistoriker Charlotte Klonk 

skriver at intendant og senere direktør Charles Eastlake i National Gallery i London hadde 

særlig interesse for fargeteori og aspekter ved betraktningen av kunst. Han sørget for en 

reorganisering av samlingen i National Gallery der verkene ble mer isolert, samtidig som han 

var opptatt av hvordan publikum ville oppleve utstillingens virkemidler.89 En grunn til 

redefinering var utfordringen med å balansere det velinformerte publikums behov og det mer 

generelle publikums behov. For det velinformerte publikum var det ønskelig å betrakte og bli 

inspirert av hovedverk. Prinsipper for kunstutstillingene ble derfor at de først skulle behage og 

inspirere, og dernest instruere publikum.90 På slutten av 1800-tallet utgjorde idealene til 

direktør Eastlake og flere andre direktører og kuratorer i samtiden en hovedretning for 

kunstutstillingene. De vektla betraktning av det individuelle verk og skole.91 

3.1.4 “Kunst for kunstens skyld” 

McClellan trekker frem Bostons nye Museum of Fine Arts (etablert i 1870) som eksempel på 

et kunstmuseum som fikk stor innflytelse tidlig på 1900-tallet. På bakgrunn av grundige 

undersøkelser av datidens kunstmuseer (hovedsakelig europeiske museer), ble museet 
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ombygget tidlig på 1900-tallet (nyåpnet 1909), og det ble et forbilde for endring i 

monteringsprinsipper. Prinsippene var et resultat av en bevissthet om sammenhengen mellom 

den visuelle presentasjonen og den estetiske verdsettingen av kunst. Utstillingsrommene ble 

mindre, og hadde rene veggflater, slik at betraktningen av kunstverkene ikke ble forstyrret. 

Kunsten var montert i øyehøyde og med god avstand mellom hvert enkelt verk. På den måten 

ble enkeltverkene fremhevet. Verkene var også sortert etter estetisk kvalitet, og museets 

hensikt med dette var at publikum skulle bli eksponert for det kuratoren betraktet som 

kvalitet. Modellen ble kjent som “Boston-systemet”. Det ble en modell for flere museer; 

McClellan nevner blant annet Louvre i Paris, Rijksmuseum i Amsterdam og The National 

Gallery i London som innførte de nye prinsippene.92 Kunsthistoriker Charlotte Klonk bruker 

andre eksempler på hvor de nye monteringsprinsippene ble utviklet, som for eksempel 

Wienersessionen.93 Dette var en østerisk kunstnerbevegelse, som innførte en konservativ 

forenkling i utstillingsrommet, med en enkel rad av malerier justert på en linje. Det skjedde 

altså en fornyelse av utstillingsrommet parallelt i Amerika og i Europa. Noen museer fortsatte 

likevel å montere verkene kronologisk og etter skole.94 

  Flere kuratorer talte nå for at kunstutstillingenes funksjon var å fremheve den estetiske 

verdien i kunstverkene. De påpekte at publikum heller ikke hadde bedt om en kunsthistorisk 

systematisering av kunsten. En studie publisert i 1935 av psykolog Arthur Melton viste at det 

gjennomsnittlige publikum responderte bedre på utstillinger med begrenset antall 

kvalitetsverk enn en blanding av kvalitet og mindre viktige verk satt inn i et 

klassifiseringssystem.95 Denne estetikken leder frem mot “den hvite kube”, som kan betraktes 

som kjernen i synet til posisjonen jeg her redegjør for.96 Den hvite kube innebar et 

utstillingsrom rensket for detaljer, som stengte for inntrykk fra verden utenfor. Dette var en 

tendens mot å se kunst som autonom, vurdert ut fra formale virkemidler, og ikke som et 

historisk forankret motiv, men som et individuelt estetisk fenomen. Man er vant til å se på 

utviklingen av den hvite kube i tilknytning til etableringen av den modernistiske kunst, og av 

redegjørelsen her fremgår det at denne estetikken hadde sitt utspring i tidligere estetiske 

idealer for utstillinger av eldre kunst.97  

  Et annet utstillingsformat, som er spesielt relevant for min undersøkelse, er de 
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temporære utstillingene. Deres historie er ikke beskrevet så detaljert som de permanente 

utstillingenes historie. Salong-utstillingene kan regnes som temporære, fordi de hadde 

begrenset varighet. McClellan hevder også at det ble arrangert temporære utstillinger i museer 

helt tilbake på 1800-tallet, men da som en basis for de permanente utstillingene.98 De 

temporære utstillingene ble ansett som et utstillingsformat som tillot eksperimentering og 

tematisering. I motsetning til i de permanente utstillingene ble kunst i de temporære 

utstillingene heller betraktet ut fra sammenhengen de var del av enn som individuelle verk. På 

den måten var de temporære utstillingene friere i formen enn de permanente utstillingene. 

McClellan hevder at de temporære utstillingene på den måten ekspanderte mulighetene for 

hva som kunne vises i et kunstmuseum.99 Jeg kommer tilbake til synet på de temporære 

utstillingene senere i kapittelet. 

  Omkring 1930 hadde kunstmuseene løst det som av enkelte ble betraktet som 

utfordringen ved tidligere utstillingsmodeller: Overfylte vegger var erstattet med renere 

utstillingsrom der kvalitet ble prioritert fremfor kvantitet.100 Det er likevel verdt å merke seg 

at kunstutstillingenes funksjon hadde to forskjellige tilnærmingsmåter i denne perioden: Mens 

den ene tilnærmingen har vært den rent estetiske betraktningen, har den andre vært 

kunsthistorisk-didaktisk forankret. Idealene om å instruere publikum gjennom et kronologisk, 

kunsthistorisk monteringsprinsipp utløst i de sene 1700-tallsutstillingene ble videreført 

parallelt med den estetiske betraktningen av hovedverk.101 

3.2 Kritikken av den estetiske erfaring av kunst og 

utvikling av forholdet til publikum 

Jeg vil i det følgende se på den andre posisjonen – på hva som skjedde da 

publikumsperspektivet ble en del av museumstanken: Ifølge E. Hein har definisjonen av 

museumspedagogikk (“museum education”) vært i endring siden de moderne museene ble 

opprettet. 102 Kunstmuseene har alltid vært utdanningsinstitusjoner, men det var først senere at 

museumspedagogikk ble en spesialisert funksjon i kunstmuseene. Jeg vil se på utviklingen fra 

de første kunstmuseene, og hvordan en pedagogisk tilnærming til kunst førte til et opprør og 

splid mellom de ulike fagdisiplinene i kunstmuseene. Jeg ser på hvordan opprøret tidlig på 
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1900-tallet kan ses som en parallell til den sosiale aktivismen på 1960-tallet. Videre ser jeg på 

hvordan denne kritikken påvirket synet på publikums rolle, og hvordan anerkjennelsen av 

pedagogen som en del av museumsprofesjonen fikk innvirkning på utstillingene.  

3.2.1 Publikums rolle i utstillingene i de offentlige kunstmuseene 

Da kunstmuseene ble offentlige ble også publikum et anliggende for museene.103 De 

pedagogiske prinsippene, som nå ble satt i fokus, handlet om å gjøre kunsten tilgjengelig for 

et bredere publikum. Professor i museumsstudier og kunsthistorie, Stephen Weil, skriver at 

det på ett nivå var kunstutstillingenes funksjon å vise kunst til alle, og på et annet nivå var 

funksjonen å veilede ved å formidle den gode smak og påvirke publikums moral.104 De 

pedagogiske prinsippene ble utarbeidet av kuratorer og direktører, som ikke hadde 

kompetanse på læringsteorier. Museene hadde makten til å definere og publikum ble passive 

mottakere. Det var ingen tvetydighet i forholdet mellom museumsansatte og publikum i denne 

perioden.105 På den måten ble publikum presentert for kvalitet, det vil si at de ble presentert 

for det kurator hevdet at representerte “den gode smak”. 

  Ifølge McClellan handlet ikke den pedagogiske tilretteleggingen om hvem som skulle 

få tilgang til museene, men hvordan 1800-talls museene skulle påvirke publikum ut fra 

politiske og sosiale behov i samtiden. På den måten kunne museene demonstrere de positive 

sidene ved staten og gi en bekreftelse til de siviliserte i samfunnet.106 Denne fortolkningen 

innebærer et syn på den pedagogiske tilnærmingen som en statlig kontroll av publikum, og at 

museene ble et kulturpolitisk virke.   

  De pedagogiske prinsippene fortsatte å innebære en faktabasert overført informasjon 

til publikum også gjennom første del av 1900-tallet.107 Men fra begynnelsen av 1900-tallet ble 

det ansatt flere i undervisningsstillinger ved museene, som guidet voksne besøkende så vel 

som barn og skoleklasser. Men det var først etter andre verdenskrig at museumspedagogikk 

ble erkjent som profesjon, og formelt ansatte pedagoger er et 1900-talls fenomen i 

museene.108 Profesjonaliseringen av ulike roller førte til at det ble et større skille enn tidligere 

mellom de museumsansatte. Kuratoren som var utdannet kunsthistoriker hadde ansvaret for 
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samlinger og forskning, og pedagogen eller dosenten hadde ansvaret for publikumstilbud som 

henvendte seg til en bredere publikumsgruppe.109 Forskjellige perspektiver og verdier mellom 

de to rollene formet standardene for formidlingen. Flere prominente kuratorer og direktører 

advarte mot en forenkling av utstillingene og formidlingen for å nå et bredere publikum, da de 

mente at dette ville føre til en lavere standard for utstillingene. De mente at publikum isteden 

måtte kultiveres inn i de standarder som var satt av museene.110  

  En offisiell rapport om publikums rolle i kunstmuseene, utarbeidet etter første 

verdenskrig, viste at museene i Storbritannia måtte gi et bedre tilbud til publikum.111 

Museumsdirektørene og kuratorene fortsatte å verne om den estetiske erfaringen i møtet med 

kunstverkene. De betraktet også det bredere publikum som en forstyrrelse. De seirende 

idealene om estetisk kontemplasjon utløste en sosial aktivisme på 1920-og 1930-tallet, og 

førte til at kunstmuseenes appell til allmennheten falmet og besøkstallet sank.112 Opprøret mot 

kunstmuseene på 1920-tallet ble opptakten til institusjonell kritikk.113 Opprøret var først og 

fremst ledet av kunstnerne; konstruktivistene, surrealistene og dadaistene, som satte 

spørsmålstegn ved den auraen institusjonen tilførte verkene. I tillegg til dette var det også en 

kritikk av den passive erfaringen av kunst som kunstmuseene bidro til i sine utstillinger.114  

3.2.2 Et sosiologisk perspektiv på vilkår for kunsterfaringen 

Bourdieu ble en viktig talsmann for den sosialistiske holdningen til kunstmuseene ved at han 

tok opp de sosiale vilkår for kunsterfaringen til debatt.115 Bourdieus kritikk inspirerte til 

protest mot museer og et krav om en demokratisering av museene. Dette medførte i sin tur at 

museenes samfunnsrolle ble en del av diskusjonen om museenes rolle. Den sosiale aktivismen 

på 1960-tallet ble ifølge McClellan ikke ansett som en tilbakevending til tilstanden på 1920-

og 1930-tallet, fordi den i liten grad hadde påvirket praksisene i museene. Museene hadde 

fortsatt sin virksomhet som før, med sine pedagogiske tilbud og troen på at deres funksjon 

tjente institusjonen og samfunnet. Men i realiteten hadde aldri aktivismen ebbet ut, og med de 

finansielle kriser og sosiale endringer på 1960-tallet blusset den opp igjen.116 Hvem som 
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besøkte museene og hvorfor var aktuelle spørsmål for aktivistene. Likeså hvem som ikke 

besøkte museene og grunnene til det.  

  Bourdieus kritikk av kunstmuseene ble formidlet i boken The Love of Art: European 

Art Museums and their Public (1969), der han i samarbeid med sosiolog Dominique 

Schnapper og statistiker Alain Darbel gjorde en omfattende studie av deltakelse i 

museumskulturen i Frankrike. Deres funn ble gjort på bakgrunn av undersøkelser i 21 franske 

museer og noen utvalgte museer i Hellas, Holland, Polen og Spania.117 Studien viste at det var 

forskjellige nivåer av forståelse blant publikum, og at den estetiske erfaringen av kunst 

handlet om å ha en spesiell kode for å forstå. På den måten eksisterte et kunstverks symbolske 

verdier bare for dem som hadde den kulturelle kompetansen for å dekode dem. Denne 

innsikten mente Bourdieu og Darbel at var sosialt betinget.118 Publikum som ikke hadde 

kompetansen manglet et tolkningsskjema for å forstå. Publikum vurderte derfor verdien av de 

gamle kunstverkene ut fra at de var oppbevart på museum. Bourdieu fant ut at det udannede 

publikum helst ville at maleriene skulle peke på noe utenfor seg selv, og dermed noe som var 

utenfor det analytiske rammeverket for å forstå kunst.119 Samtidig forventet publikum med 

den kulturelle kompetansen et fritt møte med kunsten uten noen form for kontekst. Møtet med 

kunstverket ble sett på som et utslag av nåde (karisma), ifølge Bourdieu.120 Den karismatiske 

ideologien betraktet opplevelsen av kunstverket som en følelsessak (kjærlighet), som en 

umiddelbar intuitiv forståelse, og ikke som et resultat av analyse og registrering.  

  Bourdieu avviste ikke at betraktningen av kunst kunne føre til estetisk erfaring eller 

nytelse, men at det var tilfeldigheter som førte til denne erfaringen. Å forutsette at alle ville 

oppleve en estetisk nytelse ved betraktning av kunst, var det samme som å forutsette at noen 

hadde et talent for å forstå, fordi i realiteten har ikke alle den samme opplæringen.121 Dette 

perspektivet står i kontrast til grunnlaget for den estetiske erfaring, som kommer til uttrykk i 

filosofen Immanuel Kants betraktning om erfaringen av det skjønne: “Det skjønne er det som 

uten begrep forestilles som objekt for et allment velbehag”.122  

  Bourdieus sosiologiske utgangspunkt er at det kun er det (kunsten eller konseptet) vi 

forstår som kan gi oss en erfaring eller nytelse. Således forutsetter idealer om estetisk erfaring 
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at publikum har kunnskaper om kunst, og at denne erfaringen derfor er et resultat av 

kultivering.123 Ifølge Bourdieu inkluderte dette de høyere klassene, der de voksne sørget for at 

barna fikk den kulturelle kompetansen. Undersøkelsen hadde også vist at personlige meninger 

om kunsten var forbeholdt de høyere klassene. Den estetiske erfaring ble på den måten ansett 

som den høyeste av alle verdier i borgerskapet, noe som forsterket skillet mellom de ulike 

publikumsgrupper.  Dette skillet som ble skapt i kunstmuseene var for Bourdieu et eksempel 

på det samme som uavbrutt skjedde på andre områder i samfunnet. 

  Bourdieu- og Darbels undersøkelse ble viktig i samtiden og påvirket retningen for 

kunstmuseene i perioden etter. Ifølge McClellan bidro 1960-talls-aktivismen til at museer la 

større vekt på mangfold i museene, og opprettet initiativer som fortsatt er aktuelle for 

publikumsprogram.124 The Love of Art er også interessant fordi funnene der er basert på en 

større empirisk undersøkelse av publikums oppførsel i museene, og en undersøkelse av hvem 

publikum er. Publikums erfaringer er sentrale i den alternative posisjonen som jeg redegjør 

for i kapittel 3.4, likeså i forhold til utviklingen av konseptet Åpning mot det hellige, som jeg 

kommer nærmere innpå i analysen i kapittel 5. 

3.2.3 Pedagogikkens inntog i kunstmuseene 

Museumspedagogikk innebærer pedagogiske tilrettelagte metoder for at publikum skal få 

innsikt i kunsten som stilles ut.125 E. Hein hevder at aktivismen på 1920- og 1930-tallet og på 

1960-tallet, samt endringen i utdanningsteori i skolen, ledet til en utvikling av spesialiserte 

pedagogiske aktiviteter i museene.126 Metodene gikk ut på at publikum skulle lære av- og 

gjennom å stille spørsmål ved kunsten, der pedagogen skulle appellere til publikums 

interesser. Utfordringen i museene var likevel ifølge E. Hein at det ikke var optimale forhold 

for tradisjonell pedagogikk. En aktiv deltakelse ble utfordrende fordi publikum ble betraktet 

som passive deltakere, og/eller fordi de ble kategorisert i typer (målgrupper) publikum.127   

  På generalforsamlingen i ICOM i 1948 ble det etterlyst en større anerkjennelse av og 

muligheter for en egen utdannelse for den tekniske staben i museene, museografene. På 

generalforsamlingen i 1950 ble teknisk konservator anerkjent som en distinkt museologisk 

profesjon, og i 1953 anerkjente ICOM at det var et behov for spesialister innenfor pedagogikk 
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og formidling i museene.128 Boylan skriver at ICOMs konferanse i 1965 var den mest 

betydningsfulle og hadde stor innflytelse i organisasjonens første år.129 På konferansen dette 

året ble flere kategorier innenfor museumsarbeidet anerkjent som en del av 

museumsprofesjonen. Dette innebar kategorier som museumskuratorer, malerikonservatorer, 

kvalifiserte personer med utdanning innenfor pedagogikk og kulturelle aktiviteter, teknikere 

innenfor audiovisuelle teknikker, installasjon og presentasjon, bibliotekarer og registrarer. Det 

var 1950- og1960-tallets generasjon som representerte den tradisjonelle museumsprofesjonen 

(kuratorer) som innførte de nye museumsprofesjonene.130 Generasjonen som var drivkraften 

bak fornyingen opplevde det samtidig som utfordrende med de nye endringene. Grunnen til 

dette var at det skapte en økning i andre profesjoner i museene, samtidig som antallet 

kuratorer forble uendret.131 På 1970-tallet opplevde man at skillet mellom kurator og 

museumspedagogen ble større.132 Det eksisterte ikke et samarbeid mellom de to avdelingene i 

museene, og publikum hadde ingen innsikt i hvilke valg som påvirket kunstutstillingene. Å gå 

fra å ha hovedfokus på samlingen til å ha et større fokus på et bredt publikum, forutsatte 

endringer i økonomiske prioriteringer samt støtte utenfra så vel som fra den interne 

organiseringen.133 

  Sosiolog Tony Bennett har skrevet om hvordan museene generelt organiserte og 

kontrollerte betraktningen av utstillinger. Han kritiserer kunstmuseene spesielt for å ta 

utgangspunkt i en estetisk kompetanse (jf. Bourdieu, 1969). Ifølge ham var det et 

gjennombrudd at museene sent på 1900-tallet ble bevisste på at det var flere måter å betrakte 

kunst på. Det oppstod en bevissthet om at publikum hadde ulik erfaring og perspektiver på 

verden, både epistemologisk og politisk, som de tok med seg inn i museumsrommet. Dette 

førte ifølge Bennett til at kurateringen fikk en mer veiledende form, som innebar interaktive 

utstillinger. Interaktive utstillinger distraherte den kontrollerende betraktningen ved å 

inkludere elementer som påvirker flere sanser og på den måten henvender seg til følelser og 

publikums deltakelse.134 På den måten stod publikum friere i sin tolkning. 

  Kritikk av ulike former for kuratering førte til at det pedagogiske aspektet ved 

utstillingene vokste frem. Kritikken av postmodernismen førte til en større bevissthet rundt 
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hvilke erfaringer publikum selv bringer med seg inn i utstillingsrommet. Den pedagogiske 

posisjonen har dermed utviklet seg til å bringe inn kompetanse om publikum som en 

differensiert gruppe, og til ulike løsninger for å bryte med den kontrollerende betraktningen.  

3.3 Tradisjonalistenes syn versus det 

publikumsorienterte synet på kunstutstillingene  

I dag er det kanskje tydeligere enn noen gang et klart skille mellom de to posisjonenes syn på 

utstillingenes funksjon, hevder McClellan. Dette er ifølge ham et resultat av at det i de siste 

tiår har vært et stort fokus på en “demokratisering av museene”, som alle museumsfolk har 

måttet ta innover seg.135 Det har ført til en diskusjon omkring hva som er museenes 

hovedoppgave: Kunstverkene eller publikum. McClellans bekymring for dagens situasjon er i 

ytterste konsekvens det han kaller populisme, og at museene ikke makter å bevare kunstens 

fundamentale ideer.136 De temporære utstillingene ble på grunn av sin karakter et format for et 

bredere publikum og et velegnet format for såkalte “blockbusterutstillinger”.137 Han mener 

disse utstillingene har skapt forventninger fra publikum med sin “underholdningskarakter”.  

  Den kulturpolitiske skribenten, Josie Appleton er blant dem som kritiserer 

kunstpolitiske mål om et bredt publikum. Bakgrunnen for hennes kritikk er at det leder til at 

museumsansatte ikke får tid til forskning, og at publikumsstudier vil gå utover ny kunnskap 

om gjenstandene. Videre kritiserer hun “museet for et bredt publikum” for bruk av interaktive 

elementer, og at dette innebærer at objektene erstattes av interaktiv teknologi. Hun 

understreker betydningen av å fokusere på samling og bevaring, og at dette er en sentral 

oppgave i museene og at de ikke kan hvile på tidligere forskning i fremtiden.138 Hun hevder 

videre at et fokus på et bredt publikum er noe som har oppstått i museene selv, og ikke noe 

publikum har krevd.139 Appleton hevder at kuratorer som er opptatte av å treffe et bredt 

publikum ender opp med å ikke behandle alle publikummere likt, fordi man tar høyde for 

forskjeller.140 Kuratorer som er opptatte av samlingen vil i større grad vise respekt for ulike 

publikummere og ta høyde for at de er intelligente nok til å forstå budskapet, mener hun.  

Hennes konklusjon er at museer skal fortsette å gjøre det de er best på: Å samle, bevare, 
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forske og stille ut.141 Flere kunstkritikere og museumsfolk har talt for å gjeninnføre det de 

betrakter som kjernen i kunstmuseenes tradisjonelle verdier: Estetisk kontemplasjon og fokus 

på kunstverkenes autentisitet.142 McClellan kaller dem for “tradisjonalister” og han 

argumenterer selv for det samme synet.143  

  Direktør for the Art Institute of Chicago og kunsthistoriker, James Cuno, er en av 

tradisjonalistene som McClellan henviser til. Cuno mener at kunstmuseenes rolle er å være 

steder der publikum kan lære å se seg selv gjennom å oppleve menneskelige erfaringer uttrykt 

i kunst, eller å dele opplevelsen av skjønnhet gjennom innlevelse.144 Følelsen av det unike vil 

ifølge Cuno føre til at publikum verdsetter kunst som tidløse og universelle manifestasjoner 

av skjønnhet.145 Videre underbygger det kunstmuseenes funksjon som troverdige ifølge Cuno. 

Denne beskrivelsen av kunstmuseenes funksjon kan betraktes som en forlengelse av idealene 

som kuratorene på slutten av 1800-tallet hadde. Å legge til rette for denne erkjennelsen av 

kunst innebærer å la kunstverkene snakke for seg selv.146  

  Samtidig understreker Cuno at museenes funksjon også handler om å gi tilgang til 

kunnskap om kunsten. Men Cuno kritiserer den pedagogiske formidlingen fordi den 

innebærer å forklare kunstverkene til publikum, og reduserer deres kompleksitet til 

forklaringer. Tradisjonalistenes idealer handler derfor om å øke publikumsgruppen som er 

interesserte i- og som ønsker å delta i museenes tradisjonelle verdier.147  

  Professor i kulturformidling Hans Dam Christensen (2012) hevder at dersom målet er 

en dialog med publikum i utstillingen, så innebærer ikke dette bare å formidle forskning i 

utstillingen gjennom enkelt beskrevet “kontekst” eller “ingen kontekst”, men at publikum får 

en sentral rolle. 148 I et slikt perspektiv må museene ta innover seg publikum som aktive i 

kunnskapsproduksjonen, og at kunsten blir en katalysator for publikums erfaring. 

  I diskusjonen om hvorvidt kunsten eller publikum skal være i sentrum for erfaringen 

av kunstutstillingen trekker Cuno frem potensialet i de temporære utstillingene og relevansen 

dette formatet kan ha for kunstmuseene. Det beste er ifølge Cuno om man kan kombinere de 

to prinsippene ved å utnytte forskjellene mellom de permanente- og de temporære 

utstillingene. I de temporære utstillingene er det ifølge ham et poeng å teste kurators tese og 
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se nærmere på sammenhengen verkene er satt inn i, mens det i den permanente skal 

tilrettelegges for å betrakte ett og ett verk.149 Med utgangspunkt i Christensens argument, 

innebærer ikke dette å tilrettelegge for en dialog med publikum. 

  McClellan mener at tradisjonalistenes posisjon har ført til suksess de senere år. Ifølge 

ham skyldes det at kunstmuseene kan tilby publikum en kontemplativ tilnærming til 

autentiske kunstverk, noe som gir publikum en mulighet til å ta en pause fra det komplekse og 

stressende samfunnet.150 Han mener kunstmuseene vil miste sin vitalitet dersom de skal være 

museer for et bredt publikum. I stedet foreslår McClellan at flere, spesialiserte museer kan 

sørge for at det eksisterer museer som oppfyller krav og ønsker fra et mangfoldig publikum. 

På den måten kan kunstmuseene fortsette å definere kunst for et publikum som ønsker å erfare 

det ifølge ham.151 

  Kulturteoretiker og kritiker, Mieke Bal, mener den rene estetiske erfaringen er en bløff 

fordi kunsten alltid presenteres innenfor en tolkningsramme.152 På den måten hevder Bal at 

den estetiske betraktningen også er en utstillingsform som er medbestemmende for hvordan vi 

oppfatter kunsten. Selv om det er fokus på det individuelle verk, vil det alltid innebære en 

konstruert forståelsesramme. Videre mener Bal at en estetisk montert utstilling ødelegger 

kunsten som er stilt ut, fordi den vekker en følelse av letthet og harmoni, som hun mener fører 

til at publikum ikke betrakter kunsten. Denne brukervennligheten hevder hun at også har ført 

til at publikum har lært seg en spesiell måte å oppføre seg på i et museum, hvilket også kan 

være begrensende for erfaringen av kunst. Den dominerende estetiske erfaring er basert på et 

samlende eller helhetlig utstillingsrom. Bal mener derfor at denne helheten må destabiliseres, 

enten ved å bryte med balansen, de estetiske monteringsprinsipper eller det naturlige 

forutinntatte.153 Hennes argument er at ved å destabilisere tillater man publikum å selv velge 

hvordan de ønsker å betrakte kunst. Bal har gjennom egne kuraterte utstillinger hatt et mål om 

å skape et intellektuelt, fysisk, materielt og estetisk rom for et bredt publikum.154 Hun 

arbeider med utstillingsmåter der utstillingen er et resultat av å ha arbeidet med et samlende 

konsept, eller der utstillingen har sitt utgangspunkt i et samlende konsept eller en idé som i 

seg selv er enhetlig. Dette i motsetning til en enhetlig måte å stille ut kunst på.155 På den 
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måten lar museene publikum velge tolkningsrammen som er relevante for dem for å forstå, 

uten å følge et forventet mønster for å betrakte kunst.  

  Mens Bennett hevder at interaktive utstillinger er en løsning, fordi den aktivt 

henvender seg til publikums følelser, mener McClellan at det er utfordrende å lage 

engasjerende utstillinger som bidrar til at et bredt publikum blir aktive deltakere. Hans 

argumenter innebærer at det er lite man kan gjøre så lenge kunnskapen for å betrakte kunst 

ikke er en del av utdanningssystemet. Det hjelper lite med nye måter å montere kunst på eller 

nye teknologiske “hjelpemidler”, så lenge man ikke har den estetiske kompetansen. Han 

konkluderer på den måten med Bourdieus argument om at publikum er de som tidlig er blitt 

eksponert for kunst, og at det er en integrert del av deres familiemiljø. Men i motsetning til 

Bourdieu, mener McClellan at kunstmuseene ikke kan kompensere for oppdragelsen 

publikum ikke har fått.156 

  Redegjørelsen av den pedagogiske posisjonen er en kritikk av den estetiske 

posisjonen, som har vist at det har vært vanskelig å integrere den pedagogiske tilnærmingen 

til kunstutstillinger. Tidligere direktør ved Fogg Museum, John Coolidge, kritiserte for femti 

år siden kunstutstillingene for å være pedagogisk ineffektive: Han mente utstillingsrommet 

ikke bidro til at publikum forstod kunstverkene, og at kontemplasjon og stillhet fortsatte å 

være idealer.157 Endring i idealer mot mer publikumsorienterte utstillinger har ikke 

nødvendigvis ført til endringer av praksiser. Mot slutten av 1980-tallet var fortsatt rollen til 

kurator ansett som dominerende og som en særegen posisjon i museene.158 Kurateringen var 

først og fremst knyttet til samtidskunsten, men den formet også kuratorrollen generelt i 

museene og forsterket den, uavhengig av idealene for utstillingene. Å integrere andre 

kompetanser, idealer om tverrfaglighet, har derfor vært utfordrende.  

  I kapittelets neste del vil jeg se nærmere på S. Heins studie av “kunstmuseet i 

forandring”, og trekke frem eksempler som illustrerer hvordan arbeidsmåter og utstillinger i 

kunstmuseene har blitt fornyet. I tillegg vil jeg se dette opp i mot de to posisjonene jeg 

nettopp har redegjort for. 
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3.4 Fra idealer om utstillinger som stiller ut eller 

forteller om kunstverkene, til idealer om utstillinger 

som utløser publikums individuelle erfaringer 

S. Hein, viser i sin filosofiske studie av museenes måter å stille ut sine gjenstander på, 

aspekter ved endringene som museene står ovenfor.159 S. Heins interesse er knyttet til å 

utforske konsekvensene dette får i det nye forholdet mellom publikum og kunsten (jf. Weil, 

2007), og på effekten av “forskyving” av verdier for kunstutstillingene. Hun hevder at dette er 

endringer som innebærer at fokuset flyttes fra objektene til publikums opplevelse av- og 

tanker omkring objektene.160 S. Hein mener endringene skyldes en museologisk reform, som 

alle typer museer nå gjennomgår, som innebærer at museene har et kritisk blikk på sine 

funksjoner og utstillingsmåter. Studiene S. Hein refererer til har blant annet vist at publikums 

individuelle opplevelse er sentral for kunsterfaringen. 161 Å ta utgangspunkt i publikums 

individuelle opplevelse i utstillinger innebærer ifølge S. Hein: 1) at fokuset er flyttet fra 

kunsten til publikum, og 2) at museene har sett verdien av å fokusere på individet fremfor en 

spesiell gruppe mennesker (målgruppe). Dette innebærer at museene er transparente, og at 

prosess og konstruksjon vektlegges fremfor produkt i arbeidet med utstillinger.162 Metodene 

som benyttes for å utløse individuelle erfaringer kan være genuine, men de er likevel 

produsert og dermed konstruert, slik også museumsobjektenes virkelighet er.163 S. Heins 

studie av kunstutstillinger er interessant som et bidrag til å forstå og etablere alternative 

idealer for kunstutstillingene i nyere tid.  

  S. Heins bruk av begrepet “opplevelse” refererer til kunstteoretiker John Deweys 

konsept: “Individuell, estetisk opplevelse”, der publikum er i sentrum fremfor et fokus på 

kunsten i seg selv.164 Dette innebærer å la publikum delta i meningsskaping gjennom egne 

erfaringer, at publikum får ta del i å konstruere utstillingenes innhold. I en slik prosess får 

kunstverkene funksjonen som redskap for å forstå. Et eksempel er utstillinger som formidler 

minner eller historiske hendelser: Kunstverkene inngår da i utstillingen som et bevis på en 

tese, eller de kan fremkalle et minne. Kunstverkene er ikke først og fremst presentert for å 
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formidle informasjon, men for å stimulere til en innlevelse i det som er budskapet i 

utstillingen.165 De gir publikum anledning til å bli oppmerksomme på-, reflektere over- og 

oppdage noe gjennom dem, men der opplevelsen er viktigere enn kunstverket i seg selv.166 

Dette betyr ikke at kunstverkenes autentisitet er irrelevant, derimot skal museene vise 

autentiske verk og fortsette å være den museale rammen som påvirker erfaringen av kunsten. 

Forskjellen er at museene har hovedvekt på publikums verdier. I tillegg blir publikum invitert 

til å observere seg selv og andres interaksjon med utstillingene. Hensikten er å gi publikum en 

meta-forståelse av utstillingene.  Det nye fokuset på den individuelle erfaringen har sitt 

utgangspunkt i det demokratisk prinsipp, hevder S. Hein. Således kan det nye fokuset ses i lys 

av Bourdieus perspektiver på kunstutstillinger. Prinsippet innebærer at publikum har rett til å 

dele offentlig kultur og ha en aktiv rolle i hvordan den formes.   

  S. Hein mener fremdeles den estetiske erfaringen er viktig, men understreker at 

erfaring av kunst ikke kun er begrenset til denne erfaringen.167 Siden kunstmuseenes objekter 

er legitimert ut fra sin estetiske verdi, vil også museene konseptuelt være bundet til estetisk 

teori. S. Hein hevder at individuelle erfaringer ikke kan baseres på private erfaringer, på 

samme måte som estetiske erfaringer ikke kan forholde seg til enkeltmenneskets evner eller 

smak, dersom målet er at flere publikummere skal få ta del i den estetiske erfaringen eller lære 

om kunst. Posisjonen søker dermed individuelle erfaringer, som samtidig har en allmenn 

gyldighet. På den måten føyer hun seg inn i diskusjonen rundt publikumsorienterte utstillinger 

og forholdet til publikum. 

  Ifølge S. Hein er utfordringen for museene å tilrettelegge for en kombinasjon av den 

individuelle erfaring, og en universell forståelse av kunstverkene.168 Utfordringen ligger i at 

fokus på individuelle erfaringer ifølge S. Hein innebærer at museumsansatte er kritiske til 

forenkling, og skeptiske til å tilrettelegge for opplevelser som blir for ensartede fordi det vil 

kontrollere erfaringen i for stor grad.169 S. Hein påpeker at utfordringen ved den alternative 

posisjonen er at det ikke eksisterer kriterier for å vurdere kvaliteten av individuelle erfaringer. 

Hun foreslår derfor at kunstmuseene må åpne opp for mangfoldige meninger og at det 

tilrettelegges for forskjellige forståelser av kunstverkene. Museene må likevel forutsette at 

noen erfaringer er like.170 S. Hein hevder at utstillinger som tar utgangspunkt i individuelle 

                                                 
165 S. Hein, The Museum in Transition, 65-66. 
166 Ibid., 85. 
167 Ibid., 67. 
168 Ibid., 109. 
169 Ibid., 67-68. 
170 Ibid., 66-67. 



 

 

45 

erfaringer er tilgjengelig for flere publikummere enn utstillinger for et “udefinert 

publikum”.171  

  S. Heins fokus på den individuelle erfaringen kan også diskuteres i forhold til 

underholdning og hvorvidt erfaringen av kunst reduseres til underholdning og opplevelse når 

fokuset flyttes fra kunsten til publikum. S. Hein skriver at det som skiller erfaringen i 

kunstmuseer fra erfaringen i fornøyelsesparker er at museene hviler på mer begrensede 

konvensjoner og historiske referanser. Museene kan ikke på samme måte som 

fornøyelsesparkene spille på fiktiv historie og har ikke den samme friheten til å utforske 

publikums referanser med mål om å underholde.172  

3.4.1 Eksempler på praksiser innenfor den alternative posisjonen 

Jeg vil i det følgende se på to eksempler på organisering av utstillingsarbeid i museer i dag, 

der ønsket er å endre det bestående og inkludere publikum som mer aktive deltakere. Et viktig 

moment i denne delen av kapittelet er hvordan man trekker inn og medtenker nye profesjoner 

i kunstmuseene, og hvordan dette påvirker intensjonen omkring det som stilles ut og 

erfaringen av det. Det ene eksemplet tar utgangspunkt i begrepet “fleksibilitet” som idealer 

for utstillinger, og som et verktøy for å fornye praksiser. Det andre eksempelet belyser 

hvordan organiseringen kan innebære en prosess der utstillingsdesigner blant flere andre 

kompetanser sammen oversetter innholdet som skal utgjøre utstillingen, og at dette kan 

resultere i en helhetlig utstilling med fokus på et bredt publikum.  

En fleksibel prosjektorganisering 

Utgangspunktet for “det fleksible museet” er at en fleksibel organisering involverer flere 

deltakere, og at dette også fører til en fleksibel utstilling som tar sikte på å involvere 

publikum.173 Et eksempel på det fleksible museet kommer frem i sosialantropolog Jennie 

Morgans undersøkelse av praksiser og måter å stille ut kunst på i Kelvingrove Art Gallery and 

Museum. Hun bruker begrepet fleksibilitet for å beskrive arbeidsmåtene og for å tolke 

utstillingenes funksjon. Hun hevder at praksiser som innebærer åpenhet for andre, 

utradisjonelle måter å lage kunstutstillinger på er nøkkelen for museenes fremtid. 

  Utstillingen Morgan undersøker var en av de første reorganiseringene som ble gjort i 
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Kelvingrove i perioden 2003-2006. Bakgrunnen var et fornyingsprosjekt for museer i 

Storbritannia, som var satt i gang av ulike stiftelses-organisasjoner for å bidra til sosial 

inkludering. Endringen i Kelvingrove kom altså som følge av et demokratisk mål og 

direktørens visjon var en ny epistemologi, ny filosofi og nytt rammeverk. Fleksibilitet angir 

også at museet ønsket å imøtekomme stadige skiftninger i publikums forventninger.174 

  Morgan beskriver i sin undersøkelse hvordan kuratorene for utstillingen i Kelvingrove 

Art Gallery and Museum startet prosessen med å utarbeide et mandat, slik de tradisjonelt 

hadde gjort. I mandatet foreslo de en utstilling som vektla innhold, og som samtidig hadde en 

intensjon om å involvere publikum. På tross av ledelsens ønske om tverrfaglighet hadde 

mandatet tatt utgangspunkt i en lineær prosess – der kurator ledet arbeidet. Andre roller og 

kompetanser skulle komme inn etter hvert og sørge for gjennomføringen av kurators planer. 

Morgan bemerker at det på tidspunktet eksisterte stor usikkerhet rundt hvordan de faktisk 

skulle iverksette fleksibilitet i arbeidet med utstillingen. Frykten var at fleksibiliteten skulle 

føre til at de mistet kontroll eller retning i prosjektet. 

  Neste fase handlet om å planlegge utstillingen med utgangspunkt i mandatet. 

Istedenfor å sitte på kontorene og lete i samlingskatalogene, hadde kuratorene selv vært 

tilstede i magasinet og valgt ut kunstverk der og da. Denne formen for visualisering gjorde det 

mulig å se på verkenes tilstand og vurdere hva som ville fungere sammen i utstillingen. De 

fleksible arbeidsmåtene ble dermed avgjørende for valgene de tok. På samme måte hadde 

kuratorene samarbeidet direkte med utstillingsdesigneren og grafikeren. På den måten var det 

mulig å diskutere direkte og komme frem til felles løsninger. Morgans undersøkelse viste at 

kuratorene betraktet dette som en arbeidsform som førte til nært samarbeid.175 

  Utarbeidelsen av tekstmateriell til utstillingen ble et resultat av fleksibilitet og direkte 

kontakt mellom kurator og redaktør. Kurator var opptatt av det vitenskapelige innholdet, mens 

redaktøren var opptatt av klarhet og skrivestil. Morgan viser at nyansene integrerte 

forskjellige stemmer, mål og tilnærminger i det endelige resultatet. Arbeidet innebar et spredt 

forfatterskap, der dialog mellom deltakerne ble en forutsetning.176 På samme måte ble 

kurators ideer til utstillingen visualisert av utstillingsdesigneren. Planer ble til som et resultat 

av erfaring av objektenes materialitet i magasinet og direkte kontakt med 

utstillingsdesigneren. Dette åpnet for spontanitet og samarbeid, og i dette oppstod det kreative 
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element eller improvisasjon i prosessen.177 Spontanitet ble derfor et nøkkelord i arbeidet med 

utstillingen. Morgan mente at deltakerne innså at å lage utstillingen var en prosess av 

“oversetting” av ideer. Og ved å oversette ideene ble det mulig å stille ut kunsten på en slik 

måte at den representerte flere forståelser. Først etter å ha kommet frem til hva ideene innbar 

var det mulig å sette sammen utstillingen.178 Dermed var det også en nær forbindelse mellom 

arbeidsmåte og funksjon. 

  Ifølge Morgan ble fleksibilitet også overført til monteringen ved at kuratorenes 

estetiske sans ble utgangspunktet for justeringer. Morgan hevder at dette kan regnes som en 

kunnskapspraksis, en ekspertise, som ikke kan formaliseres, og som på den måten er fundert 

på en fleksibel og ikke formalisert arbeidsmåte. Kuratorens ekspertise ble ansett som 

avgjørende for utstillingsarbeidet i Kelvingrove.179 Dette til tross for at en fleksibel praksis 

ikke skulle baseres på hierarki. 

  Morgan konkluderer med at hun i sin case avdekket fleksibilitet i avvikene som 

oppstod underveis i arbeidet: Organiseringen var opprinnelig planlagt som en lineær prosess. 

Kuratorenes direkte vurdering av kunstverkene i magasinet, og involveringen av andre 

kompetanser underveis, brøt med den lineære prosessen. På samme måte var monteringen et 

resultat av umiddelbare vurderinger. Å miste en grad av kontroll i arbeidet måtte til for å 

oppnå målet om fornying, både i organiseringen og i utstillingen. Morgans konklusjon er at 

spontaniteten i arbeidet førte til det kreative element, og at det kreative element oversatte 

intensjonene for utstillingen.  

Involvering gjennom en tverrfaglig tilnærming til utstillingenes form og innhold 

En annen tverrfaglig arbeidsmodell som er aktuell innenfor den alternative posisjonen løftes 

frem i undersøkelsen til Roberts, hvor hun studerer utstillingsdesignerens rolle som oversetter. 

Hun mener utstillingsdesign som tar utgangspunkt i kunstverkenes innhold (“Interpretation 

design”) er aktuelt i forbindelse med et økende fokus på distinkte publikumserfaringer (Jf. S. 

Hein, 2000).180 Gjennom sin artikkel (2014) tar Roberts til orde for å etablere praksiser der 

man gjør nytte av utstillingsdesignets metoder.181  

                                                 
177 Morgan tar utgangspunkt i antropologene Elizabeth Hallams og Tim Ingolds konseptualisering av kreativitet 

som improvisasjon og ikke som innovasjon. Morgan, “Examining the ‘flexible museum’”, 159; Hallam og 

Ingold, “Creativity and Cultural Improvisation: An Introduction”, 3.  
178 Morgan, “Examining the ‘flexible museum’”, 162-164. 
179 Ibid., 166-167. 
180 Roberts, “Interpretation design”, 191. 
181 Ibid., 191-192. 
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  Utstillingsdesign har tradisjonelt vært brukt om å formgi rommet rundt verkene, som 

et scenografisk virkemiddel. Metodene Eastlake benyttet, slik jeg beskrev tidligere i 

kapittelet, kan betraktes som eksempel på denne type utstillingsdesign. Roberts drøfter en 

annen type utstillingsdesign som hun beskriver som et felt innenfor samtidens 

designpraksiser, som kombinerer komplimenterende kompetanser. Feltet skiller seg fra 

tradisjonelt utstillingsdesign, ved at det har fokus på innhold fremfor form.182 Fordi disse 

praksisene baserer seg på en samarbeidsform kan de ikke ses på som en ren designpraksis, 

men som tverrfaglige praksiser, og følgelig blir derfor andre kompetanser i museene 

avgjørende for om innholdsbasert design kan fungere, hevder hun.  

  Roberts viser til en case der utstillingsdesignere deltar i arbeidet med en utstilling i 

Auckland Zoo, New Zealand. Utstillingens objekter var her flora og fauna, og ikke kunst. 

Likevel er praksisene relevante i forbindelse med utstillinger, fordi de viser hvordan en 

tverrfaglig arbeidsmetode oppstod. Mandatet for utstillingen innebar å gi publikum en 

forståelse av sammenhengen mellom natur, utrydningstruede arter og habitater, 

konserveringstiltak og menneskehetens forhold til miljøet. Roberts beskriver at arbeidet med å 

planlegge utstillingen hadde pågått i 13 år, og at utstillingsdesignerne ble involvert ni 

måneder i forkant av prosjektets avslutning. 

  Siden designerne hadde kommet inn først mot slutten av prosjektet ble deres første 

oppgave å studere innholdet basert på forskning som skulle presenteres i utstillingen. Selve 

oversettelsesprosessen ble igangsatt av samtalene mellom referansegruppen av forskere i 

dyrehagen og utstillingsdesignerne. Det var utstillingsdesignerne som tok initiativet til 

samtalene. Forskerne hadde allerede jobbet med materialet i flere år, og hadde på den måten 

gode kunnskaper om utstillingens kjerne. Men det var først gjennom tverrfaglig, kritisk 

refleksjon og drøfting av tematikken at innholdet ble oversatt til utstillingsmediets form. 

Utviklingen av tekst og design til utstillingen tok utgangspunkt i å tolke innholdet for 

publikum. Refleksjonen ble utledet av utstillingsdesignernes spørsmål til mandatet, til 

innholdet, og dette åpnet for dialog mellom de ulike fagdisiplinene som var representert. 

Roberts konkluderer med at designet forsterket og understrekte innholdet i utstillingen.183 

  Å jobbe tett på hverandre bidro til et nært samarbeid og utveksling av informasjon og 

kunnskap. Videre førte det til refleksjon om forholdet mellom publikum og miljøet (museet), 

og til forholdet mellom publikum og gjenstandene. Roberts skriver at prosessen der innholdet 

                                                 
182 Roberts, “Interpretation design”, 191. 
183 Ibid., 198-199. 
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ble oversatt var ukjent for oppdragsgiver, Auckland Zoo, men underveis i arbeidet så 

direktøren potensialet i et fokus på å integrere elementer for å formidle innholdet. Han mente 

det ville påvirke publikum i større grad enn å trekke inn teknologiske objekter som ikke var 

en integrert del av utstillingen.184 

  En viktig forutsetning for å skape helhet, og som ifølge Roberts vektlegges i 

designerpraksiser, er å stille spørsmål til innholdet i mandatet. Hensikten er å vurdere om det 

er overens med prosjektdeltakernes plan for den enkelte utstilling. I denne prosessen skjer det 

en bevisstgjøring omkring forholdet mellom publikum og museet, og publikum og 

museumsgjenstandene. Dette skaper en forutsetning for å tenke helhetlig, ved at det bringer 

inn ulike kompetanser til felles diskusjon av innhold, og hvordan dette kan oversettes til et 

publikum.  

  Ut fra Roberts beskrivelse av casen ovenfor handler utstillingsdesign om å definere 

utstillingens innhold og ta utgangspunkt i hvordan det tolkes av prosjektdeltakerne som har 

kunnskaper om tema. Utstillingsdesignerne insisterer på å være en del av hele prosessen for 

på best mulig måte å skape elementer som kan oversette utstillingens budskap. Designeren 

kan på den måten fungere som et bindeledd mellom kurator (eller mandatet) og publikum, og 

skape et grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Det er ikke utstillingsdesignet som skal gjøre 

museene mer publikumsorientert, men utstillingsdesigneren kan kanskje fungere som en 

overordnet museolog, som stiller spørsmål ved mandatet, ved innholdet, og som åpner for 

dialog mellom de ulike fagdisiplinene som er representert.   

3.5 Oppsummering: Ulike posisjoner i synet på 

kunstutstillingenes funksjon 

I dette kapittelet har jeg sett på ulike posisjoner i synet på utstillingers funksjon og 

presentasjonsform, rollefordeling og arbeidsmåter i kunstmuseene. Jeg har vist at det 

eksisterer to hovedposisjoner, og at disse posisjonene har ulike holdninger til 

kunstutstillingenes funksjon. Utstillingene er på den måten et resultat av museenes idealer og 

de ulike profesjonaliserte rollene som har fått påvirke utstillingene. Den har også vist at 

forholdet mellom kuratorene/kunsthistorikerne og pedagogene har vært konfliktfylt og at det 

har vært vanskelig å integrere den pedagogiske kompetansen. Endringene har skjedd som et 

resultat av profesjonalisering av stillingen som pedagog, men også som et resultat av kritikken 

                                                 
184 Roberts, “Interpretation design”, 198, 202. 
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av den estetiske betraktningen. Dels har posisjonene vært påvirket av deres syn på kunsten, 

men også på publikum og klassetilhørighet. I diskusjonene underveis har det kommet frem at 

publikum hele tiden har eksistert som en udefinert gruppe, og at dette har vært utfordrende for 

museene. Det er også argumentert for at en endring i forholdet til publikum krever en stab 

som representerer de ulike kulturer- og generasjoners interesser.  

  I dag er de to posisjonene like aktuelle, mens tradisjonalistene har videreført synet på 

den estetiske betraktningen, har museumspedagogikken utviklet seg fra å betrakte publikum 

som passive til et fokus på publikum som aktive deltakere. Det har vist seg at det er vanskelig 

å forene de to posisjonenes syn. Cuno foreslår en løsning på utfordringen som innebærer å 

utnytte de temporære utstillingenes muligheter, og dermed sørge for å inkludere ulike 

prinsipper. 

  En alternativ posisjon har vokst frem. Posisjonen tar utgangspunkt i et syn som ser på 

alternative former for praksiser for å forene- og inkludere ulike fagdisipliner og roller i 

kunstmuseene. Den alternative posisjonens syn innebærer at kunsten ikke bare skal stille ut 

eller fortelles om, men at utstillingene skal ta utgangspunkt i publikums individuelle 

erfaringer, og på den måten gå i dialog med publikum. Eksempelet om det “fleksible museet” 

viser at denne måten å arbeide på ikke reduserer kunsten eller den pedagogiske 

tilretteleggingen, men at den åpner for nye metoder for å arbeide med og å lage utstillinger. 

Eksempelet der utstillingsdesign trekkes inn i planleggingen av en utstilling, viser hvordan 

kunstens innhold og hensikten med utstillingen oversettes gjennom et tverrfaglig samarbeid. 

De alternative praksisene kritiseres av Cuno for at de bidrar til at kontakten med de fysiske 

verkene forsvinner, og at man er redd for at utstillingenes budskap ikke når ut til publikum.  

  Jeg tar med meg forståelsen av hva slags forhold det er mellom idealer og praksiser i 

posisjonene jeg har trukket frem når jeg i neste kapittel vil redegjøre for og analysere 

Nasjonalmuseets idealer og hvordan de blir etablert.  
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4 Nasjonalmuseets idealer 

Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for Nasjonalmuseets idealer, slik de kommer til uttrykk i 

dokumentene jeg har hatt tilgang til. Idealene sammenliknes med informantenes fortolkning 

av dem. Utgangspunkt tas i følgende dokumenter: Museets organisasjonskart (se vedlegg 2), 

strategiplaner med mål for utstillinger og formidling for perioden 2005-2016, manual for 

prosjektarbeid fra 2007-2009 og prosjekthåndboken fra 2014. Jeg vil gjøre en 

dokumentanalyse for på den måten å beskrive dokumentenes tilstedeværelse og betydning for 

informantene. Utgangspunktet for analysen er at det er i bruken av dokumentene at forståelsen 

for idealer blir etablert.185 Hensikten med kapittelet er å få en forståelse for museets idealer 

for prosjekthåndtering i 2013, samt hvordan disse idealene har blitt etablert. Hvilke idealer 

ligger til grunn for utstillingsproduksjonen i Nasjonalmuseet? Jeg vil starte med å gi en 

generell redegjørelse for dokumentene og trekke frem hva som fører til endring eller fornyelse 

av dem. Deretter redegjør jeg for de ulike dokumentene og informantenes beskrivelse og 

fortolkning av dem og hvordan de blir etablert. Jeg vil også underveis se på hvordan 

Nasjonalmuseets idealer forholder seg til de tre posisjonene presentert i det forrige kapittelet.  

4.1 Bakgrunn for dokumentene og idealer i endring 

Dokumentene jeg har valgt å trekke frem har alle blitt endret i perioden etter Nasjonalmuseet 

ble opprettet. I alt er det utarbeidet tre strategiplaner, tre organisasjonskart og to 

prosjektmanualer/håndbøker. Dette peker på at det har vært behov for et skifte eller en 

bearbeidelse av tidligere idealer. 

  Prosjektarbeid ble først formalisert i Nasjonalmuseet i 2007. Prosjektlederen fortalte at 

det hadde eksistert ulike former for prosjektarbeid før, men da uten spesialiserte 

prosjektledere. Idealer for en ny arbeidsmodell var således avgjørende for 

profesjonaliseringen av prosjektlederrollen i museet. Prosjektmanualen fra 2007 ble utarbeidet 

to år etter at museet hadde gjort store endringer i organisasjonens struktur (Se vedlegg 2: figur 

1 og 2). I manualens innledning står det at innføringen av prosjektorganisering var et resultat 

av gruppeintervjuer med alle profesjonsgrupper i museet. Undersøkelsen avdekket at det var 

“konflikter og rivalisering innad”, at det “eksisterte en svak prosjektledelse som medførte 

forsinkelser og budsjettoverskridelser”, og at “formidlingsaspektet var undervurdert og 

                                                 
185 Hagen og Skorpen, Hjelp, jeg skal på feltarbeid!, 93. 
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bagatellisert”.186 Konfliktene det refereres til kan betraktes som et resultat av at idealer, 

organisasjonskart og strategiplanen i den aktuelle perioden ikke samsvarte med bruken av 

dokumentene. At formidlingsaspektet ved utstillingene var undervurdert, peker på at 

arbeidsmåtene i Nasjonalmuseet bar preg av estetiske idealer for utstillingene, der kuratorens 

forskning ble tillagt større vekt enn formidlingen. Konflikten kan ses i sammenheng med den 

interne konflikten som har pågått i kunstmuseene i lang tid; jamfør det historiske synet på 

utstillingenes funksjon som estetisk- eller pedagogisk tilrettelagt (kapittel 3). Idealene slik de 

fremkommer i organisasjonskartet (se vedlegg 2: figur 2) om å likestille fagdisiplinene 

kurator utstilling og kurator formidling, som tidligere hadde eksistert som to ulike roller med 

ulikt ansvar, samsvarte ikke med de museumsansattes idealer. Tilbakemeldinger til ledelsen 

om konflikter og rivalisering understrekte dette. Samtidig var etableringen av nye idealer i 

2005 å betrakte som et historisk brudd med en tradisjon og et hierarki. 

  I 2009 ble organisasjonskartet endret på nytt (Se vedlegg 2: figur 3), og samme året 

startet arbeidet med en ny prosjekthåndbok, først som en oppdatert versjon av 

prosjektmanualen i 2012, deretter som en ny prosjekthåndbok i 2014.187 Direktør Audun 

Eckhoff skriver i innledningen til prosjekthåndboken at endringene og oppdateringen av 

versjonen fra 2012 innebar at prosjektorganiseringens inndeling gikk fra fire til seks faser, og 

at en del “gråsoner” ble avklart.188 I følge direktøren var prosjektkommunikasjonen før 2012 

basert på en mer tematisk orientert kommunikasjon, der prosjektdeltakerne jobbet adskilt 

innenfor sitt felt, mens det fra 2012 ble mer faseorientert. I prosjekthåndboken står det at den 

faseorienterte prosjektkommunikasjonen i større grad innebærer en informasjonsdeling 

underveis i prosessen. Jeg forstår dette som at det fra 2012 tilkom idealer om større grad av 

informasjonsdeling, og at museet i mindre grad ønsket individuelt arbeid. Med dette 

videreførtes idealene om spesialisering og samarbeid mellom ulike kompetanser, som allerede 

ble introdusert med organisasjonskartet i perioden 2005-2009, og som kan karakteriseres som 

en av de store endringene som følge av konsolideringen. 

 

                                                 
186 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategiplan 2007-2009: Vedlegg prosjektorganisering”. 5. 
187 Prosjektlederen for prosjekthåndboken var Nina Frang Høyum som jobber som prosjektleder ved avdeling for 

Arkitektur i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 
188 Eckhoff, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Innledning i Prosjekthåndboken”, 3. 



 

 

53 

4.2 Informantenes beskrivelser av museets 

organisasjonskart 

“I lunsjen hadde førstekonservator sagt til museumslektor: ‘De der nede ved bordet’, hvorpå 

museumslektoren hadde svart: ‘Det kommer an på hva du mener er oppe og nede ved 

bordet’”(KU)189. 

Kurator utstilling gjenfortalte en episode fra Nasjonalgalleriets tid, som han mente illustrerer 

forholdet mellom representanter fra samlingsforvaltning/utstilling og formidling i 

Nasjonalgalleriet. Episoden (og det at kurator gjenforteller den) fremstår som et interessant 

utgangspunkt i forståelsen av forholdet mellom de ulike rollene også i Nasjonalmuseet. For å 

se på hvordan ansvars- og rollefordelingen har påvirket forholdet mellom de ulike rollene, vil 

jeg her trekke inn Nasjonalmuseets organisasjonskart. Det synes relevant å påpeke at 

organisasjonskartene ikke ligger tilgjengelige på de ansattes kontorer, men at de er lagret i 

arkivet hos Nasjonalmuseets administrasjonsavdeling. Informantene hevder likevel å være 

kjent med innholdet i kartene, og de gir uttrykk for å basere sine roller på dette. 

  Sammenligning av organisasjonskart fra perioden 2003-2005 og fra 2005-2009 viser at 

fra å være en stor avdeling kalt “avdeling utstillinger”, ble “formidling” og “samling og 

utstilling” to separate avdelinger i 2005-2009 (Vedlegg 2: figur 1 og 2). Kurator formidling 

mente at denne endringen førte til at man fikk flere formidlere og større budsjetter, og dermed 

økt spesialisering på formidling i museet. Han fortalte videre at før konsolideringen ble alle 

økonomiske midler overført til samlingsavdelingene, og formidlerne måtte søke om penger 

derfra. Her kommer vi igjen inn på forholdet mellom de ulike rollene i kunstmuseene, og 

hvordan samlingsarbeidet og forskningen har vært ansett som de viktigste og dermed som de 

prioriterte oppgavene ved museet, henholdsvis Nasjonalgalleriet. Det eksisterte heller ikke 

prosjektbudsjett med fordeling, ifølge kurator formidling. Da avdelingen fikk eget budsjett 

betydde dette mer makt, fortalte han. Likevel mener kurator formidling at formidlerens 

kompetanse i liten grad har fått påvirke utstillingsprosjektene. En grunn kan være at dette 

fagområdet tidligere ikke var så spesialisert, og at formidlerne hadde mange arbeidsoppgaver i 

institusjonen. Dette skyldtes organiseringen, men også at formidling har hatt en lavere 

prestisje og kompetanse på kunsthistorie enn samlingsavdelingene i Nasjonalmuseet. Jeg 

tolker det slik at det ikke har vært fokus på spesialisering av fagområdet formidling i noe 

                                                 
189 KU er forkortelse for intervju med kurator utstilling, 02.12.2014. 
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særlig grad før konsolideringen, men at konsolideringen kan betraktes som et veiskille, der 

økt spesialisering var et mål.  

  Kurator utstilling påpekte også det han beskriver som “et klimaskifte” i 

Nasjonalmuseet, fra Nasjonalgalleriets hierarkiske struktur til mer demokratiske og 

samarbeidsorienterte praksiser. Han mente at dette skyldes at man har blitt mer oppmerksom 

på at det ikke er nok “bare å henge maleriene på veggene”, som tidligere, man må skape en 

opplevelse for publikum. Han understrekte at det har vært og fortsatt er en profesjonskamp, 

og at denne er et resultat av ulike idealer. Kurator utstillings understreking peker på at idealer 

og etablerte maktstrukturer fra de tidlige moderne kunstmuseene har blitt videreført gjennom 

flere generasjoner museumsansatte. Men som han også uttrykker er Nasjonalmuseet nå 

påvirket av en ny publikumsorientering, på lik linje med andre kunstmuseer i Europa og USA. 

  Organisasjonskartet fra 2005-2009 (Vedlegg 2: figur 2) viser at samlingskunnskap og 

utstillingsvirksomhet var tett knyttet sammen, og at “kuratorgruppe samling og utstilling” 

hadde ansvaret for fagkoordinatorer “kunst”, “arkitektur”, “design” og “landsdekkende 

program”. Det samme kartet viser også at underavdelingen “kuratorgruppe formidling” i 

avdelingen for formidling også hadde ansvaret for de samme fagkoordinatorene. At 

formidlingsavdelingen også har egne kuratorer synliggjør at museet mener at denne rollen er 

viktig i arbeidet med fagkoordinatene. Idealene gir kurator formidling og kurator utstilling et 

like stort ansvar for utstillingene, men ifølge kurator formidling har dette ikke blitt praktisert.  

  Ifølge kurator utstilling ble de gamle titlene fjernet som et resultat av ledelsens 

beslutning i forbindelse med konsolideringen. Beslutningen var et resultat av at det ble et 

press på førstekonservatorkompetansen, blant annet fra de tekniske konservatorene som ville 

ha tittelen konservator. I tillegg ble tittelen oppfattet som beskyttet. Seniorkurator- 

kompetansen, som er kurator utstillings stillingstittel, er i motsetning til førstekonservator-

kompetansen udefinert, og kurator utstilling mente dette var uheldig. Seniorkurator-tittelen 

brukes også om formidlerne, selv om de ikke nødvendigvis har konservatorkompetanse. Jeg 

tolker det slik at idealene for institusjonen har vært å skape et tettere samarbeid ved å likestille 

de ulike kompetansene, noe som har ført til indre strid fordi det har vært behov for å 

differensiere og fremheve ulike kompetanser.  

  I 2009 ble museet omorganisert og det fikk en ny ledelse (se vedlegg 2, figur 3). I 

St.meld. nr. 23 “Visuell kunst” (2011-2012) står det at perioden fra 2003 til 2009 var en 

periode med vekslende organisasjonsformer og ledelse i Nasjonalmuseet.190 Dette kan som 

                                                 
190 Det Kongelige Kulturdepartement, “Visuell kunst”, 2012, 39. 
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nevnt ses i sammenheng med at det var utfordrende å skape en helhetlig organisasjon med 

utgangspunkt i de institusjonene som skulle inngå i helheten. Fra 2010 ble det etablert 

fagavdelinger for samtidskunst, eldre og moderne kunst, arkitektur og design og 

kunsthåndverk. I tillegg ble det etablert en egen avdeling for landsdekkende program som 

skulle styrke, utvikle og effektivisere den landsdekkende kunstformidlingen. I 

organisasjonskartet for 2005-2009 var landsdekkende program en fagkoordinator under 

avdelingene “samling og utstilling” og “formidling”.   

  De endringene i organisasjonskartet som er relevante for min undersøkelse er blant 

annet at formidling har gått fra å være usynlig på kartet, til å bli en selvstendig avdeling. Fra 

2009 har avdeling formidling imidlertid blitt fordelt i fagavdelingene. Dette innebærer at 

formidlingsavdelingen er fjernet, og at kurator utstilling og kurator formidling nå tilhører 

samme avdeling. Dette kan bety at det i organiseringen legges opp til et tettere samarbeid 

gjennom å samle flere kompetanser i samme avdeling. Men det innebærer også at det ikke 

eksisterer en egen formidlingsavdeling, og at fokuset er på de ulike samlingene. 

  Ut fra organisasjonskartet fra 2009 kan det se ut som om museet er organisert tilbake 

til sin opprinnelige struktur, med en avdeling for hvert av museene som ble konsolidert i 

2003. Dette virker ulogisk idet det deler Nasjonalmuseet opp i flere små museer, hvilket er det 

motsatte av “samordning”, som var tanken bak konsolideringen. “Et tverrfaglig samarbeid er 

vanskelig å gjennomføre når organisasjonen er delt inn i avdelinger”, hevdet kurator 

formidling (KF)191. Således kunne organiseringen potensielt føre til en større avstand mellom 

de ulike “museene” i museet. Utstillingsdesigneren mente også at det var behov for en Media-

og designplattform som gikk på tvers av avdelingene, for at alle avdelinger skulle ha tilgang 

til denne kompetansen, og ikke kun avdeling Landsdekkende program. Inndelingen i 

avdelinger påvirker slik mulighetene for tverrfaglige samarbeid. Kurator utstilling 

understreker i sin tur at det ikke er vanlig for de ansatte å samarbeide på tvers av avdelingene: 

“Vi har jo ikke en egen designer på avdelingen” (KU). 

4.3 Strategiplanene 

Den nyeste strategiplanen er fra 2011-2016, utgitt som et hefte som er rikt illustrert og hendig. 

Strategiplanene er på samme måte som museets årsmeldinger tilgjengelige for publikum. 

Strategiplanene er også dokumenter som viser til museets idealer og hvordan de har blitt 
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endret. Ifølge avdelingsdirektør Landsdekkende program var strategiplanen 2011-2016 

utarbeidet av ledergruppen, og dermed et resultat av ledelsens målsettinger på vegne av 

organisasjonen (AD)192. Kurator utstilling fortalte at de har hatt mange strategiplaner, men at 

han ikke var involvert i utarbeidelsen av den nyeste. Han hadde derfor ikke noe forhold til 

innholdet.  

  I strategiplanen for 2005-2008 er visjonen for Nasjonalmuseet: “Å være et museum for 

hele Norge, som inviterer til utfordrende møter med nasjonal og internasjonal kunst”. Et 

overordnet mål er at Nasjonalmuseet skal bli et museum med forskningsbaserte, nyskapende 

utstillinger. Hovedutfordringer knyttet til publikum er slik ledelsen beskriver det: “Å skape 

tankevekkende utstillinger og formidlingsprogrammer som er profesjonelt utviklet og 

presentert”. Hovedutfordringene knyttet til organisasjonen i 2005-2008 var: “Å implementere 

arbeidsmodeller for linje- og prosjektarbeidet”. Prosjektarbeidet som samarbeidsform er på 

dette tidspunktet ikke blitt formalisert, strategiplanen peker derfor på en utfordring, som 

senere fører til endring i idealer for arbeidsmåter. I handlingsplaner for de ulike avdelinger 

under punktet om formidling står det at et tiltak er: “Å styrke bruken av utstillingsdesign i 

utstillingene, for å sikre at utformingen bidrar til formidlingen og skaper gode møteplasser for 

publikum, verk og formidler”. Utstillingsdesign er således en kompetanse som ledelsen 

ønsker å utnytte i utstillingsproduksjon.193 

  Ved første gjennomlesing gir planen inntrykk av at idealene var å vektlegge 

forskningsbaserte utstillinger. Forskning er knyttet til avdeling “Samling og utstilling”. 

Museet ønsker å skape utfordrende møter for sitt publikum, men det er uklart hva disse 

møtene innebærer og i hvilken grad publikum inviteres som aktive deltakere eller ikke. Med 

“tankevekkende utstillinger og formidlingsprogrammer” er inntrykket at publikum passivt 

skal motta utstillingenes budskap, men at presentasjonene skal bidra til refleksjon.  

  Kurator formidling mente de tradisjonelle praksisene og idealene i Nasjonalmuseet har 

hengt sammen med en akademisk tilnærming til utstillinger: 

Utstillinger er en slags dokumentasjon av en vitenskapelig virksomhet, som kommer 

til uttrykk i katalogen. (…) Jeg tror kunstutstillinger generelt, og i Nasjonalmuseet, er 

regnet som en annen type utstillinger. Finere, mer intuitive, basert på følelser og at du 

                                                 
192 AD er forkortelse for intervju med avdelingsdirektøren Landsdekkende program, 22.10.2014. 
193 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategiplan 2005-2008, revidert høsten 2006”, 2,4 og 10. 
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må avkode uten å ha kunnskaper til det. Eksklusiviteten i kunstmuseene har vært en 

hemsko (KF).  

Kurator formidling uttrykte her at det i Nasjonalmuseet har vært idealer om utstillinger som 

tar utgangpunkt i forskning på kunst, og at dette har ført til eksklusive og elitistiske 

utstillinger fordi det har krevd at publikum må avkode innholdet uten å ha kunnskaper om det. 

Formidlingsprogrammet har kommet som et tillegg til utstillingene. Disse idealene innebærer 

at forskningen blir tilgjengeliggjort i kataloger, og verkene som inngår i forskningen 

presenteres av forskeren (kuratoren), og uten at pedagogiske grep er foretatt. Jeg forstår det 

som at kurator formidling har sett på katalogene som begrensende for de pedagogiske 

mulighetene i utstillinger. I hans forståelse av en utstilling er katalog og utstilling to 

forskjellige ting, samtidig som katalogen blir en forutsetning (eller en begrensning, slik han 

uttrykte det) for å tenke utstilling i en tidlig fase. 

  Kurator utstilling bekreftet også kurator formidlings utsagn, og fortalte at de vanligvis 

brukte mye tid på tekster i katalogen, som derfor gikk utover prosjektarbeidet. Samtidig 

mente han at: “En utstilling skal først og fremst appellere til sansene. Du leser ikke i 

katalogen når du går i utstillingen” (KU). Kurator utstillings oppfatning er at den 

kunsthistoriske forskningen formidles i katalogen, og at den eksisterer uavhengig av 

utstillingen. “En utstilling handler om å appellere til sansene, og til intellektet, men først og 

fremst til sansene og gjennom dette gi publikum en forståelse” (KU). Dette innebærer et syn 

på utstillingens funksjon som en estetisk erfaring, ved at man fremkaller den spesielle 

opplevelsen av det estetiske. Men ettersom forskningen tok opp mye av tiden i 

planleggingsfasen, ble det lite tid til å planlegge selve utstillingen. Dette fikk også 

konsekvenser for tverrfaglighet ifølge kurator formidling. 

  Utstillingsdesigneren mente at design er betraktet som en estetiske ramme for 

utstillinger i Nasjonalmuseet, og ikke som en universell utforming av utstillingene. Slik peker 

hun på at potensialet i utstillingsdesign ikke er fanget opp i museets idealer. Punktet i 

strategiplanen fra 2005 om å styrke bruken av utstillingsdesign for å skape møteplasser er 

interessant i så måte, fordi det viser at det tar tid før nye tanker etableres. “Det hadde vært 

ønskelig om man kunne bli ferdige med å diskutere hvorvidt utstillingsdesign er en del av 

prosessen og en viktig ressurs, og i stedet fokusere på samarbeidet” (UD)194.  

  I presentasjonen av målsetting for perioden 2007-2009 er visjonen for Nasjonalmuseet 

                                                 
194 UD er forkortelse for intervju med utstillingsdesigneren, 20.11.2014. 
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“Å ivareta og formidle den visuelle kulturarven til hele Norge. Nasjonalmuseet er den sentrale 

aktøren i debatten om kunst, arkitektur og design”. Her er målet om å skape møter mellom 

publikum og kunsten fra strategiplanen i 2005-2008 fjernet, og fokuset er isteden at 

Nasjonalmuseet skal være en sentral aktør. Jeg tolker dette som at museet ønsket å innta en 

sentral rolle eller som en veileder for “hele Norge”. Fokuset på møter med publikum er 

fjernet. Hovedutfordringer knyttet til publikum er fortsatt “å skape tankevekkende utstillinger 

og formidlingsprogrammer som er profesjonelt utviklet og presentert”. Nasjonalmuseet 

fortsetter på den måten arbeidet med å være publikumsorientert, selv om det er litt uklart 

hvilken posisjon museet inntar når det gjelder publikumsstrategier for utstillinger. 

Hovedutfordringer knyttet til organisasjonen er “å implementere arbeidsmodeller for 

utstillings- og prosjektarbeid”. I forbindelse med utgivelsen av strategiplanen utarbeides som 

nevnt en manual for prosjektarbeid.195 

  Arbeidsmodellen i avdeling Landsdekkende program har vært preget av et nært 

samarbeid mellom de ulike kompetansene gjennom hele arbeidet med å lage utstillinger. 

Denne modellen har vært brukt siden avdelingen ble innlemmet i Nasjonalmuseet, ifølge 

utstillingsdesigneren. Det kan ut fra dette forstås som at de ulike avdelingene har fulgt ulike 

prinsipper, i og med at arbeidsmetoden ikke ble tatt inn i den formaliserte 

prosjektorganiseringen. Den avdelingsvise inndelingen har sånn sett begrenset 

kompetanseutveksling mellom de ulike avdelingene.  

  En ny strategiplan forelå i 2011, og gjelder for perioden 2011-2016, som er perioden 

før flytting til Vestbanen. Visjonen er “Vi bygger en ny fremtid for kunsten!”. 

Virksomhetsideen er at: “Vi skal øke interessen for kunst, arkitektur og design hos et bredt 

publikum ved å skape opplevelser som gir innsikt, beveger og begeistrer”. Et delmål knyttet 

til formidling er: “Å styrke kunnskapen om publikum”. Nasjonalmuseets idealer er i stor grad 

rettet mot den publikumsorienterte posisjonen og de “demokratiske idealene”, som McClellan 

foreslår at flere museer nå vender seg mot.196  

  Noen av målene i strategiplanen er direkte rettet mot det nye museet på Vestbanen. 

Herunder er delstrategi for utstillinger at: “Museets forskning på nye utstillings- og 

formidlingsmetoder bør legges til grunn i utviklingen av utstillingene på Vestbanen”.197 

                                                 
195 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategiplan 2007-2009: Overordnet plan”, pkt. 1.1, 1.4 og 

1.4.6. 
196 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 2011-2016 Overordnet 

strategi”, 4, 5 og 9; McClellan, The Art Museum From Boullée to Bilbao, 155. 
197 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 2011-2016 

Delstrategier”, 4. 
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Nasjonalmuseet betegner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen som et “Allkunstmuseum”. 

Et “Allkunstmuseum” henviser, slik jeg forstår det, til et museum som rommer ulike typer 

kunst. Tverrfaglighet er i den forbindelse fremhevet som et sentralt mål for utvikling av 

utstillinger. Dessuten kommer det frem i strategiplanen at ledelsen er opptatt av 

helhetstenkning og utnyttelse av ressurser.  

  I tillegg til mål for formidlingsstrategier og fokus på å styrke fagfeltene og 

mulighetene er det et mål: “Å skape forskningsbaserte utstillinger, og at det skal være en 

balanse mellom store utstillinger til et bredt publikum, og mindre, mer spesialiserte 

utstillinger”.198 Således inntar Nasjonalmuseets ledelse den samme posisjonen som 

tradisjonalistene hva gjelder muligheter i ulike typer utstillinger. Cuno foreslår som nevnt at 

kunstmuseene kan balansere mellom større utstillinger for et bredt publikum og mindre 

utstillinger for et smalt publikum. 

  Kurator formidling mener det har skjedd en gradvis endring mot utstillinger med 

tydeligere formidlingsmål, eller som har formidlingsmål i det hele tatt. “Endringen skjer som 

et resultat av at utstillingene i dag må ha et annerledes perspektiv dersom de skal treffe 

publikum. Før gikk direktøren på Nasjonalgalleriet rundt og kunne plukke ned og henge opp 

ettersom han ønsket i den faste samlingspresentasjonen. Det var ikke en eneste tekst utover 

etikettene i utstillingen. Dette ble en privatvirksomhet på en måte” (KF). Kurator formidling 

var klar på at han mente at det å lage utstillinger krever noe annet enn å kunne skrive tekster 

og avhandlinger som er kurator utstillings ansvar. Han anser ikke den sanselige tilnærmingen 

som en publikumsorientert utstillingsmåte. “Kunnskap om en kunstutstilling er en visuell 

erfaring, med et annet perspektiv enn katalogen for å nå publikum, fordi publikum trenger 

kontekst for å forstå” (KF).  

  Strategiplanen fra 2011-2016 viser en endring fra et fokus kun på kunsten, til et større 

fokus på publikum. Det understrekes at det skal lages utstillinger for et bredt publikum, og at 

det er et fokus på å tilegne seg kunnskap om publikum. Det er et mål at kunstutstillingene skal 

bevege og begeistre, og på den måten ønsker museet å fokusere på publikums følelser og 

erfaringer i møte med kunst. Det er også interessant at Nasjonalmuseet ønsker forskning på 

nye utstillings- og formidlingsmetoder. Dette innebærer et ønske om en fornying av 

kunstutstillingsmediet. Målene i strategiplanene er likevel vanskelig å ta i bruk, hevder 

                                                 
198 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategi 2011-2016: Nasjonalmuseet 2011-2016 

Delstrategier”, 3- 4. 
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utstillingsdesigneren: “Strategiene blir for generelle, og målene er ikke konkrete nok…På den 

måten kan de heller ikke etterprøves” (UD). 

4.4 Prosjektmanual fra 2007-2009 og 

Prosjekthåndboken 2014 

I likhet med strategiplanene og organisasjonskartene, var heller ikke prosjektmanualen eller 

prosjekthåndboken et synlig dokument i det sosiale rom. Utstillingsdesigneren viste meg 

dokumentet på sin pc, og fortalte at dokumentet er tilgjengelig for alle ansatte. Det eksisterer 

ikke som et fysisk hefte eller en bok, og utformingen var tilpasset navigering på pc. Det var et 

dokument som alle informantene refererte til. “Når det står i prosjekthåndboken at du har fullt 

ansvar, så er det slik” (UD). Utstillingsdesignerens utsagn understreker idealenes effekt. 

  I perioden 2009-2012 eksisterte det ikke en oppdatert manual, derfor fungerte 

prosjektmanualen fra 2007-2009 som et verktøy for prosjektorganisering frem til 2012.199 I 

2012 forelå den første versjonen av prosjekthåndboken.200 Håndboken ble evaluert i 2013 

etter at den hadde vært i bruk i ca. ett år, og den endelige prosjekthåndboken var klar i januar 

2014.201 Pilotprosjektet ble gjennomført i perioden som håndboken var under utvikling. Da 

oppdateringene i denne perioden behandles som interne dokumenter vil jeg isteden se de to 

prosjektorganiseringsverktøyene fra 2007-2009 og 2014 opp mot hverandre, og diskutere dem 

i forhold til informantenes forståelse.  

4.4.1 Prosjektorganiseringsverktøy 

Som nevnt i kapittel 1.1.5 er prosjektarbeidsformen betraktet som en relevant arbeidsform for 

forskjellige organisasjoner, fordi den tar utgangspunkt i midlertidige organisasjoner i 

organisasjonen. Modellen er velegnet for å tilrettelegge for samarbeid, som også var et mål 

for Nasjonalmuseet. Det overordnede målet i manualen for 2007-2009 er at: “Nasjonalmuseet 

skal bygge en faglig solid organisasjon som på alle områder kan vise til planmessig og 

målrettet utvikling”.202 I tilknytning til dette understrekes behovet for et 

                                                 
199 Personlig kommunikasjon i e-post fra avdelingsdirektør Administrasjon, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 

og design, 13.03.2015. 
200 Personlig kommunikasjon i e-post fra saksarkivansvarlig, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 

13.03.2015. 
201 Eckhoff, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Innledning i Prosjekthåndboken”. 
202 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategiplan 2007-2009: Vedlegg prosjektorganisering”, 2. 
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prosjektorganiseringsverktøy med felles begreper og arbeidsteknikker. Således var hensikten 

med prosjektmanualen å strukturere arbeidet. I innledningen til prosjekthåndboken for 2014 

skriver direktøren at utfordringen ved prosjektarbeid er at det involverer ansatte fra 

forskjellige avdelinger og seksjoner. Tverrfaglig samarbeid er en utfordring og 

prosjektorganiseringen et tiltak for å imøtekomme utfordringen. 

Idealer for ansvarsfordelingen og hvordan det etableres av informantene 

I manualen er prosjektlederens rolle beskrevet som den ansvarlige for gjennomføringen og for 

å lede prosjektgruppens daglige arbeid. Manualen gir således prosjektlederen et hovedansvar, 

men det understrekes at: “Gode prosjektledere deler makt og gir rom for 

prosjektdeltakerne”.203 I manualen understreker ledelsen at for å sikre eierskap og 

medbestemmelse, er det sentralt at hele kjernegruppen involveres fra starten av. Videre er det 

opp til prosjektleder å koordinere oppgaver og ansvar på en slik måte at tverrfaglighet styrkes 

i kjernegruppen. Prosjektlederen har således et ansvar for å fordele og følge opp den vedtatte 

ansvarsfordelingen. Jeg tolker det slik at prosjektlederen har ansvaret for å bidra til tverrfaglig 

samarbeid i kjernegruppen. 

  Prosjektlederen sammenlignet ansvarsfordelingen i manualen med den samme 

ansvarsfordelingen som i en kulturbedrift; med en administrerende leder og en kunstnerisk 

leder. “Det varierer i hvilken grad kurator styrer et prosjekt. Etter planen er det slik at 

prosjektlederen har det administrative og økonomiske ansvaret, mens kurator utstilling har det 

faglige” (PL)204. Hun antydet på denne måten at hun oppfattet Nasjonalmuseets 

prosjektorganisering som et todelt ansvar, der det er to roller som har mer makt enn de andre 

involverte. Dette tilsier at idealene om tverrfaglighet og samhandling ikke nødvendigvis 

praktiseres. Hun fortalte videre at det har eksistert ulike former for praksiser tidligere i 

Nasjonalmuseet. “Hvem og hva som er involvert vil variere” (PL). Et ytterpunkt var ifølge 

henne at kurator har en idé til en utstilling, og utvikler og definerer tematikk på egenhånd. Jeg 

tolker det slik at det er kurator som har makten til å vurdere i hvor stor eller liten grad det skal 

være formidlingsgrep i utstillingene.  

  Ifølge prosjekthåndboken er det slik at kurator utstilling har ansvaret for forskning, 

hvilket innebærer ideer til utstilling, i tillegg til å gjøre utvalget til verkslisten, katalogen og 

utstillingstekstene. Kurator formidling skal tilrettelegge for publikum, og har ansvaret for 

                                                 
203 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, “Strategiplan 2007-2009: Vedlegg prosjektorganisering”, 6. 
204 PL er forkortelse for intervju med prosjektlederen, 06.05.2015. 
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arrangementsprogram, pedagogiske opplegg og å bearbeide- og bidra til utstillingstekstene. 

Prosjektgruppen, som er den utvidede gruppen, skal delta på oppstartsmøtet og er ansvarlige 

for å ivareta sitt eget fagfelt inn mot prosjektet og rapportere prosjektet til egen avdeling. 

  Prosjektlederen understrekte at organiseringen fungerer slik at det først gis rammer i 

form av et mandat, og at det er prosjektlederens ansvar å følge opp at arbeidet gjennomføres 

som i mandatet205. Jeg tolket det slik at hun ønsket å fremheve at utstillingene i stor grad har 

blitt formet av mandatet. I prosjekthåndboken står det at mandatet gjerne tar utgangspunkt i 

en utstillingsidé fra kurator utstilling, men at det er prosjekteier som tar ideen videre til 

ledergruppen og seksjonslederne (programgruppen). De ulike faggruppene i fagavdelingen 

utstillingen tilhører har anledning til å diskutere enkeltutstillinger og sikre at det i forslaget til 

utstillingsidé er tatt hensyn til relevante problemstillinger knyttet til innhold, formidling og 

budsjett. Denne tidlige involveringen skal ifølge prosjekthåndboken bidra til økt eierskap og 

styrke prosjektarbeidets tverrfaglige struktur. Således er et mandat i hovedsak kurators idé, 

som må gjennom en godkjenning. 

Idealer for faseinndeling og hvordan det etableres av informantene 

I manualen fra 2007-2009 skal konseptet defineres tidlig i fasen, og det skal ikke bearbeides 

eller videreutvikles. Det er verkslisten som er bestemmende for den enkelte utstilling. Når det 

gjelder ansvar for utstillingens presentasjonsform nevnes det at kjernegruppen beslutter 

utstillingsregi, verkslister og etiketter, formidlingsprogram og romtekster. Mens kurator 

utstilling er ansvarlig for verkslister og etiketter, er formidlingsprogram og romtekster kurator 

formidlings ansvar. Publikasjon i form av katalog eller guide er redaktøren ansvarlig for, i 

samråd med kurator utstilling. Beslutningsmakten ligger hos kjernegruppen, og oppgaver er 

fordelt mellom kurator utstilling og kurator formidling.   

  I prosjekthåndboken starter planleggingsfasen med oppstartsmøte der alle relevante 

avdelinger er representert for å kunne komme med innspill og kommentarer, men ikke til 

videre diskusjon. Kurator utstilling lager utkast til verkslisten, som skal gi oppstartsmøtet best 

mulig innsikt i utstillingens idé og innhold. Videre kalles prosjektgruppen inn til møte ved 

definerte milepæler. Det er litt uklart i hvor stor grad prosjektgruppen påvirker 

utstillingsideen og innholdet som kurator utstilling presenterer. Verkslisten kan fremdeles 

være i redigeringsmodus når prosjektet er i fasen der monteringen skal skje. Således åpner 

                                                 
205 Mandatet er en skisse med beskrivelse av- og begrunnelse for utstillingen. 
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denne måten å organisere arbeidet på for en større informasjonsdeling i prosjektgruppen enn 

det gis uttrykk for i manualen. 

  Selv om det er mer fokus på involvering i prosjekthåndboken, er de ulike 

ansvarsområdene mer adskilt enn det som er beskrevet i manualen for 2007-2009: 

Arbeidsoppgaver gjennomføres av den ansvarlige, uten involvering fra andre i kjerne- eller 

prosjektgruppen. De forskjellige kompetansene kommer inn etter hvert som prosessen skrider 

frem og det blir nødvendig. Samtidig understrekes det i prosjekthåndboken at Nasjonalmuseet 

er en prosjektorganisasjon med fokus på tverrfaglighet. Det kan virke som om det her ikke er 

samsvar mellom mål og prosjektorganisering; arbeidsoppgaver fordeles, men samtidig 

forventes det tverrfaglighet. Utstillingsdesigneren peker på samme måte på at det snarere 

legges til rette for individuelt arbeid enn for tverrfaglighet: Hun karakteriserer arbeidet som en 

lineær prosess der kurator utstilling har utarbeidet utstillingens innhold mer eller mindre 

alene, og at de andre funksjonene trekkes inn deretter. Kurators rolle blir med dette 

omfattende og suveren.   

  I forhold til praksiser som bringer inn nye begreper, slik som i det “fleksible museet”, 

kan Nasjonalmuseet betraktes som et museum der tverrfaglighet er et mål. Men i motsetning 

til den alternative posisjonen, eksisterer det ikke verktøy eller metoder som åpner for dette. En 

fleksibel holdning til verkslisten helt frem til monteringen, slik det står i prosjekthåndboken, 

bidrar ikke nødvendigvis til fleksible arbeidsmåter. I Morgans undersøkelse av det fleksible 

museet blir improviserende praksiser utgangspunktet for å involvere flere profesjoner i 

prosessen. Det fremkommer ikke av prosjekthåndboken hvem som kan påvirke verkslisten. 

En forutsetning for å kunne kalles “et fleksibelt museum” innebærer ikke bare fleksible 

arbeidsmåter, men også at museet har idealer om å bryte med å presentere de etablerte og 

enhetlige sannhetene i utstillingene og gi rom for publikums egne tolkninger. Tverrfaglighet 

henger ut fra dette sammen med idealer for utstillingene. 

  Kurator formidling hevdet at måten å stille ut kunst på i Nasjonalmuseet har vært styrt 

ovenfra ned, fra ledelsen. Formidlingen av utstillingene har derfor ofte blitt planlagt etter at 

den enkelte utstilling er montert. “Dette har ført til at eierforhold til utstillingen har blitt 

mindre, og at formidlingskvaliteten har blitt dårligere” (KF). Kurator formidlings forståelse 

av måter å organisere arbeidet innebærer ikke involvering i den grad som i museets idealer. 
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Idealer for hva som skal driver prosjektene fremover og hvordan det etableres 

av informantene 

I prosjekthåndboken står det at prosjektmøtene er en avgjørende motor i planleggingsfasen for 

å drive arbeidet fremover, mens verkslisten er det mest sentrale interne arbeidsdokumentet 

også for organisering av verk i utstillinger. Formidlingsstrategier blir utarbeidet av kurator 

formidling til en mer detaljert formidlings- og arrangementsplan, som skal inneholde 

pedagogiske grep i utstillingene, tekster og undervisningsopplegg. I denne fasen er også 

utstillingsdesigner nevnt som et alternativ. I tillegg nevnes at “mange” har god erfaring med 

utstillinger der kurator utstilling, kurator formidling og designer samarbeider tett fra 

begynnelsen av. Det nevnes ikke hvordan kompetansen utstillingsdesign skal brukes i 

prosjektet, bare hvordan prosjektlederen skal gå frem dersom det er ønskelig å engasjere en 

intern eller ekstern utstillingsdesigner. Tekstproduksjonen til katalogen settes i gang i denne 

fasen og er et samarbeid mellom redaktøren og kurator utstilling.  

  Fremdriftsplanen i prosjekthåndboken har klare faser og milepæler, i motsetning til 

manualen fra 2007-2009. I prosjekthåndboken vektlegges det også at formidlingsstrategien 

skal utvikles. Dette er også nytt. Prosjekthåndboken viser at man vurderer formidlingsgrep for 

den enkelte utstilling og at formidlingsprogrammet ikke kun eksisterer ved siden av 

utstillingene. Formidlingsstrategien skal også være et utgangspunkt for formidlings- og 

arrangementsplanen, som viser til en mer helhetlig tenkning omkring formidlingsstrategi og 

dens verdi som integrert i utstillingene. 

  I motsetning til tverrfaglige praksiser (som i det fleksible museet og utstillingsdesign 

som oversetter utstillingenes innhold) som jeg har redegjort for i kapittel 3, åpner ikke 

arbeidsmåtene i Nasjonalmuseet for tverrfaglighet. Arbeidsmåtene tar utgangspunkt i at hver 

av deltakerne i prosjektgruppen får tildelt ansvarsoppgaver ut fra sin kompetanse. De utvikler 

sine bidrag til utstillinger uten å drøfte dette med de andre. Dermed er det vanskelig å 

reflektere rundt hvordan bidragene blir en del av utstillingene som helhet, og det er i det hele 

tatt vanskelig å skape en helhetlig presentasjon. Men dersom museet ønsker tverrfaglighet, 

som for eksempel at utstillingsdesign ikke kun skal være en estetisk innpakning av verkene, er 

det behov for samtaler om og oversetting av utstillingenes innhold. Slik det presenteres i 

Nasjonalmuseets prosjektorganisering blir utstillingsdesign trukket inn dersom det er 

nødvendig med en estetisk ramme. Ifølge utstillingsdesigneren innebærer idealer for 

prosjektorganiseringen at avgjørelser tas uten å visualisere den enkelte utstilling på forhånd. 

Dermed er det vanskelig å gjennomføre den universelle utformingen som hennes syn på 
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utstillingsdesign innebærer. Fordi idealene ikke vektlegger en tverrfaglig prosess blir 

utstillingene ofte basert på subjektive valg (mandatet eller kurator utstillings valg). 

4.5 Oppsummering: Etablering av museets idealer  

Dokumentene jeg har referert til i dette kapittelet betraktes i større grad som ledelsens 

virkelighet enn informantenes. Strategiplanene var ikke synlige dokumenter på informantenes 

kontorer, mens prosjekthåndboken var et dokument de hadde kjennskap til og som definerte 

utgangspunktet for ansvarsfordelingen. Det interessante er at ledelsen har fremtidsrettede 

målsetninger som tydelig er påvirket av statlige krav.206 Strategiplanene inneholder mål om 

publikumsorientering, men innenfor organisasjonen og i de formaliserte arbeidsbeskrivelsene 

er det vanskelig å få grep om hvordan publikumsutviklingen foregår. Interessant er det også at 

det ikke nevnes hvem publikum er eller hvordan publikum kan eller skal kategoriseres. Det er 

kurator formidlings ansvar å utarbeide formidlingsstrategier, men hva som er grunnlaget for 

disse nevnes heller ikke. Strategiene oppleves ikke som relevante for informantene, hvilket 

vanskeliggjør det å realisere målene. Strategien om å bruke utstillingsdesign for å skape gode 

møteplasser for kunsten, publikum og formidleren er interessant fordi det viser at ledelsen 

allerede i 2005 hadde dette som målsetting, men ifølge informantene ble strategien ikke testet 

ut før i Åpning mot det hellige.  

  Organisasjonskartene viser til en gradvis endring i Nasjonalmuseet som i 2013 var 

tilbake til museenes opprinnelige inndeling, slik de var da de eksisterte som selvstendige 

museer. Ut fra informantenes forståelse er denne inndelingen et resultat av at sammenslåingen 

som konsolideringen innebar ikke fungerte i praksis, men førte til konflikter mellom de 

museumsansatte. Konflikten som oppstod kan ikke leses ut fra dokumentene, men det er 

interessant at formidlingen har gått fra å være usynlig, til å eksistere som en selvstendig 

avdeling, som i 2013 igjen var en del av fagavdelingene. Således kan det forstås at det har 

vært utfordrende å finne frem til hvilken rolle formidlingen skulle ha i organisasjonen, og 

hvordan den skulle imøtekomme forskjellige roller i kunstmuseet. Ifølge kurator formidling 

bidro det at formidlingen fikk et eget budsjett i noen grad til større makt etter konsolideringen, 

men i praksis har formidlingsansvarlige likevel ikke fått makt til å påvirke utstillingene i 

samme grad som kurator utstilling.  

  Den formaliserte prosjektorganiseringen strukturerer arbeidet ved at den delegerer 

                                                 
206 Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement, “Framtidas museum”, 2009. 
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arbeidsoppgaver og ansvar. Men informantene virker også styrt av egne idealer og tidligere 

erfaringer. Ut fra manualen har prosjektlederen ansvaret for å inkludere ulike kompetanser, 

mens kurator utstilling har ansvaret for utformingen av prosjektets idé, og kurator formidling 

for formidlingen av den. Dette innebærer ikke nødvendigvis en felles prosess for kurator 

utstilling og kurator formidling. Ifølge kurator formidling har dette bidratt til å redusere 

følelsen av eierskap til utstillingene, og til at det er vanskeligere å jobbe med 

formidlingsstrategiene. At kurator utstilling på mange måter har hovedansvaret for 

utstillingene, vanskeliggjør det også for prosjektlederen å inkludere ulike kompetanser i 

arbeidet. Målet om tverrfaglighet, og om å skape møteplasser for publikum og kunsten, er 

idealer som plasserer Nasjonalmuseet innenfor en alternativ posisjon i synet på 

kunstutstillingenes funksjon. Idealene gjenspeiles likevel ikke i praksisene, fordi det ikke 

åpnes opp for å være fleksible eller for å drøfte og reflektere på tvers av fagdisiplinene. Den 

nødvendige diskusjonen eller involveringen som er utgangspunktet for tverrfaglighet blir 

dermed ikke muliggjort slik det fremkommer i den formaliserte prosjektorganiseringen.  

  Ut fra informantenes beskrivelser er det klart at det fortsatt eksisterer ulike syn på hva 

en utstilling skal være; kurator utstilling mener at det sanselige og estetiske er idealer, mens 

kurator formidling og utstillingsdesigneren kritiserer disse idealene, fordi de ikke henvender 

seg til et bredt publikum: De mener de akademiske idealene har bidratt til at planleggingen og 

utviklingen av utstillinger i hovedsak har dreid seg om å forske. Utstillingene har blitt et 

resultat av forskningen, der andre deltakere ikke har blitt involvert, men fungert som 

leverandører.  

  Kapittelet har gitt en innsikt i Nasjonalmuseets idealer og hvordan de blir etablert. 

Forståelsen av museets idealer og hvordan informantene tar dem i bruk er en viktig bakgrunn 

for å se nærmere på organiseringen og utstillingsmåten i Åpning mot det hellige, som løftes 

frem i neste kapittel. 
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5 Organiseringen av Åpning mot det 

hellige 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for informantenes beskrivelser og fortolkninger av 

organiseringen av Åpning mot det hellige. Intervjumaterialet forteller om deres forståelse av 

arbeidsmåtene i pilotprosjektet, samtidig som det beskriver deres idealer og praksiser. Jeg vil 

starte med en beskrivelse av mitt første møte med gruppen, der jeg vektlegger 

miljøskildringer og mitt førsteinntrykk av gruppedynamikken. Deretter gir jeg en 

situasjonsbeskrivelse av intervjuene. I redegjørelsen som følger vil jeg gi en kronologisk 

gjennomgang av prosjektarbeidet fra dets innledning, gjennom fasene, og frem til montering. 

På den måten er det mulig å gjengi prosessen, og hvordan de ulike deltakerne påvirker den. 

Videre vil jeg trekke frem momenter i informantenes beskrivelser av samarbeidsformen. 

Kapittelets struktur tar utgangspunkt i hovedtemaer i intervjuguiden og i tillegg tema som ble 

utledet av intervjumaterialet, her inngår både emiske og etiske begreper. Jeg vil underveis se 

informantenes beskrivelser av Åpning mot det hellige opp mot Nasjonalmuseets idealer, for 

på den måten å sammenligne museets formaliserte arbeidsbeskrivelser og pilotprosjektets 

praksiser.  

5.1 Gruppemøte: Mitt første møte med 

prosjektgruppen 

3. mars 2014 hadde jeg et uformelt møte med prosjektgruppen for Åpning mot det hellige. 

Hensikten med møtet var å treffe de involverte i prosjektgruppen og få et innblikk i 

organiseringen av Åpning mot det hellige. Det var også en mulighet til å få oppleve det 

fysiske miljøet. På dette tidspunktet var det gått litt over ett år siden utstillingen åpnet, og litt 

under ett år siden den var evaluert og avsluttet. Møtet fant sted i et prosjektrom kalt “laben” 

(laboratoriet) i avdeling for Landsdekkende program, og de som deltok var 

utstillingsdesigneren, kurator utstilling og avdelingsdirektøren for avdeling Landsdekkende 

program. I møtet fikk samtalen i hovedsak løpe fritt, samtidig som jeg supplerte med 

kommentarer og spørsmål til utdypning der jeg anså behov for det.  

  “Laben” var et stort åpent rom, som lå sentralt i etasjen for avdeling Landsdekkende 

program. Rommet var innredet med utstyr som gjorde det mulig å visualisere ideer. 

Prosjektrommet ble opprettet etter ønske fra de ansatte på avdelingen, som et resultat av at de 
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hadde sett fordelene i å ha et rom som la opp til visuelt og inspiratorisk gruppearbeid. Det var 

tatt i bruk med tanke på utstillinger produsert av Landsdekkende program.  

  Veggene i prosjektrommet var fylt av fotografier av kunst i planleggingsstadiet til et 

nytt prosjekt. I rommet stod det plassert to modeller, en av to saler i Nasjonalgalleriet der 

Åpning mot det hellige ble vist, og en modell av det nye museet på Vestbanen. Jeg befant 

meg på innsiden av Nasjonalmuseet, der jeg fikk overvære presentasjonen av en modell som 

på det tidspunktet ikke var offentliggjort. Jeg vil karakterisere denne opplevelsen som 

eksklusiv, som en følelse av å tre inn i et “hellig sted”. Sosiolog Erving Goffman 

sammenlikner i “Vårt rollespill til daglig” (1992) interaksjonen mellom mennesker med det å 

spille teater på en scene. Han skriver at de forhold som vil fremheves utspiller seg på 

fasadeområdet, mens det er bak kulissene “backstage” at fasaden kan undersøkes. 207 Det var 

denne følelsen av å tre inn i bak kulissene jeg opplevde, og dertil med respekt, som om jeg 

skulle befinne meg på et hellig sted. Kulturhistoriker Anne Eriksen skriver på samme måte at 

undersøkelser av arbeidet i museene gir innsikt i forhold som ikke kommer direkte frem i 

utstillingene, og som har å gjøre med kunnskapssynet som ligger til grunn.208Fremtiden med 

et nytt museum var ifølge Media-og designgruppen en viktig motivasjon for initiativet til å 

gjennomføre et pilotprosjekt. Med modellen av det nye museet på Vestbanen plassert i 

rommet, ble det faktum at Nasjonalmuseet er i utvikling virkelig, på flere nivåer: 

Byggeprosjektet var i ferd med å realiseres, forutsetningene for Nasjonalmuseets fremtidige 

utstillinger var fastlagt i en fysisk modell, og vi befant oss i et laboratorium der nye tanker 

omkring organisering av utstillinger hadde blitt prøvd ut i et pilotprosjekt. 

  I gruppemøtet var særlig utstillingsdesigneren og avdelingsdirektøren opptatt av å 

beskrive hvordan organiseringen og utstillingen hadde fungert. De fortalte at samarbeidet 

hadde tatt utgangspunkt i det de betegnet som en “treenighetsmodell”. Denne modellen 

innebar et tredelt ansvar mellom kurator utstilling, kurator formidling og 

utstillingsdesigneren. Poenget med modellen var at den åpnet for refleksjon over 

kunstutstillingen fra flere faglige utgangspunkt.  

  Tidlig i prosessen hadde deltakerne diskutert utstillingen med vekt på å skape dialog 

med publikum. Det innebar tanker om bruk av virkemidler for å tilrettelegge for et fokus på 

publikums forhold til kunstverkene. Med pilotprosjektet som ramme hadde Nasjonalmuseets 

ledelse gitt klarsignal for andre løsninger enn tidligere. Media og designgruppens kompetanse 

                                                 
207 Goffman, Vårt rollespill til daglig, overs. Risvik og Risvik, 93-97. 
208 Eriksen, Museum, 215-216. 
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tilførte blant annet audiovisuelle elementer. Kurator utstilling understrekte at dette ikke har 

vært brukt i stor grad tidligere, fordi det har vært “skummelt” å forstyrre verkene med en slik 

form for kontekstualisering. Media- og designgruppen utfordret således tradisjonelle former 

for utstillinger i Nasjonalmuseet.  

  Kurator utstilling var opptatt av utstillingens innhold og viste meg utstillingskatalogen 

med tekster skrevet hovedsakelig av ham. Han fortalte at verkene som ble utstilt i hovedsak 

var et innlån, som ble supplert med noen ekstra verk fra museets samling. Kurator utstilling 

hadde godkjent innlånet og utvidet det med ytterligere noen innlån. Tatt dette i betraktning 

kunne det virke som om denne kompetansen fikk makten alene til å definere utvalget av verk i 

utstillingen, tross prinsippet om en treenighetsmodell. 

  Etter det første møtet fikk jeg forståelsen av at arbeidsmetodene i pilotprosjektet i stor 

grad var blitt påvirket av Media-og designgruppen, men at kurator utstilling hadde fått et 

spesielt ansvar. Jeg merket meg at kurator utstilling var mer tilbaketrukket enn de andre to, 

samtidig som han var enig i deres beskrivelser. Dette ga et inntrykk av at pilotprosjektet var 

Media-og designgruppens prosjekt, og at kurator utstilling overlot presentasjonen til de han 

anså som ansvarlige for organiseringen.  

5.2 Situasjonsbeskrivelse av intervjuene 

Gruppemøtet ble holdt i laben, mens intervjuene i sin tur ble holdt på informantenes kontorer 

eller i mindre grupperom. Denne rammeendringen for de ulike møtene var verdt å merke seg: 

I gruppemøtet kom jeg nærmere miljøet som hadde vært en forutsetning for samarbeidet. I 

intervjuene var fokuset på den enkeltes rolle og forståelse av arbeidsmåtene i museet og i 

prosjektet.  

  Intervjuet med utstillingsdesigneren, som var det andre i rekken, ble det lengste 

intervjuet. Det første intervjuet var med avdelingsdirektøren, som senere ble brukt som 

supplerende kilde. Jeg hadde dette intervjuet friskt i minnet da jeg intervjuet 

utstillingsdesigneren. Hennes kontor lå ved siden av laben. På kontoret hang rester fra 

tidligere utstillinger, dessuten inspirasjon til utstillingsdesign. Jeg fikk inntrykk av at 

utstillingsdesigneren følte seg beæret over å bli intervjuet. Hun var ydmyk og samtidig full av 

selvtillit på fagets vegne med tanke på hva faget kunne bidra til i kunstmuseet. Intervjuet 

hadde form av spørsmål og svar i større grad enn en samtale.  
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  Kurator formidling var en av to informanter jeg ikke hadde truffet før intervjuet. Han 

hadde på forhånd tilbudt foto fra omvisninger i forbindelse med utstillingen. Det var tydelig at 

han var opptatt av publikums opplevelse av kunstutstillinger. I tillegg hadde han funnet frem 

relevante bøker knyttet til utstillingens tema. På grupperommet der intervjuet foregikk var 

rommets vegger tomme, foruten noen bilder av verk som skulle vises på en utstilling året 

etter. Dette minnet meg litt om prinsippet om å visualisere ideer, slik jeg hadde sett på laben. 

Kurator formidling fortalte fritt om organiseringen og utstillingen, hvilket bidro til at jeg ikke 

behøvde å benytte intervjuguiden i særlig stor grad under dette intervjuet.  

  Det fjerde intervjuet var med kurator utstilling. Dette intervjuet opplevdes mer formelt 

enn de foregående intervjuene, hvilket kanskje kan ses i sammenheng med innredningen av 

kurator utstillings kontor; her var blant annet bokhyller og innrammede bilder på veggene. I 

forkant av intervjuet hadde jeg en forventning om at kurator utstilling skulle fortelle på eget 

initiativ, slik kurator formidling hadde gjort. Det skjedde imidlertid ikke. Kurator utstilling 

ventet, lyttet, og tok en liten pause før han svarte kort på hvert av spørsmålene. Mens kurator 

formidling hadde vært meget engasjert i formidlingen av verkene og samarbeidet i Åpning 

mot det hellige, var kurator utstillings engasjement mest knyttet til kunstverkene. Han la 

mindre vekt på kommentere arbeidsmetodene underveis, men uttrykte likevel stolthet og 

begeistring over det endelige resultatet av utstillingen. 

  Intervjuet med prosjektlederen ble holdt et halvt år etter de andre intervjuene. 

Intervjuet foregikk på hennes kontor, som var innredet med bokhyller og bilder på veggene og 

en rekke oppslagsverk i hyllene. Jeg var nå kommet til kontoret til den redaksjonelt ansvarlige 

for alle Nasjonalmuseets kataloger. Prosjektlederen ga meg på mange måter ny informasjon, 

både om samarbeidet med låneinstitusjonen og om hvordan fasene forut for Media- og 

designgruppens deltakelse hadde vært. Intervjuet førte således til en utvidet forståelse av 

Åpning mot det hellige, og en forståelse for at arbeidsmåtene var mer sammensatt enn jeg 

først fikk inntrykk av. Her handlet det om et møte mellom to avdelinger med ulike praksiser, 

som sammen hadde formet det endelige resultatet.  

  Intervjusituasjonene ga meg innsikt i informantenes perspektiver på praksiser og 

idealer for å stille ut kunst, samt hvilke miljøer de opererte i. Det var for eksempel 

iøynefallende stor forskjell på kurator utstillings (forskerens) kontor og utstillingsdesignerens 

laboratorium. Og forskjellene her gjenspeilet deres ulike arbeidsmetoder og syn på prosessen 

bak en utstilling.  
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5.3 Et prosjektarbeid som endret organiseringsform 

underveis 

“Et pilotprosjekt er som et grafisk prøvetrykk209, et trykk som kanskje blir det ferdige 

resultatet, eller det blir forkastet” (KU). Kurator utstilling beskrev et pilotprosjekt som et 

prosjekt der man skulle prøve ut noe nytt, og der prosjektgruppen arbeidet med utstillingen på 

en måte de ikke hadde gjort før. Utsagnet vitnet om at han hadde gått inn i prosjektet med 

åpenhet for å prøve ut nye måter å lage utstilling på. “Som pilot innebar det at man måtte ta 

noen sjanser, og være enige om det” (KF). Kuratorenes forståelse definerer samarbeidets 

karakter og utgangspunktet for prosjektet som utprøvende. I det følgende vil jeg se på hvilke 

faktorer som påvirket samarbeidet, likså hva prosessen i arbeidet med Åpning mot det hellige 

ledet til. 

5.3.1 Innledningsfasen og kartlegging av verk til utstillingen 

I prosjekthåndboken omtales den første fasen som et “forprosjekt”, som innebærer å utarbeide 

et mandat. Da utstillingen var et innlån var det allerede bestemt hvilken type kunst og verk 

som skulle stilles ut. Prosjektlederen karakteriserte derfor den første fasen som en 

“kartleggingsfase”. Fasen innebar å besøke utlånsinstitusjonen, få en oversikt over verkene og 

vurdere tilleggslån. Kjernegruppen var på dette tidspunktet allerede utnevnt. Bakgrunnen for 

utnevnelsen var at kurator utstilling hadde kjennskap til periodens kunst og at han og kurator 

formidling hadde samarbeidet tidligere, fortalte kurator formidling. I tillegg til kurator 

utstilling bidro en annen ansatt kunsthistoriker til katalogen. Gruppen manglet på dette 

tidspunktet en prosjektleder, og siden det ikke var ledige ressurser, ble museets redaktør 

forespurt: “Jeg takket ja til å være utstillingens prosjektleder på bakgrunn av at utstillingen 

hadde et begrenset omfang, og jeg tok forbehold om at jeg måtte jobbe med andre ting 

samtidig” (PL). Redaktøren hadde tidligere samarbeidet med kurator utstilling og kurator 

formidling. Det betydde at hun ikke trengte å lage nye relasjoner, men at det var mulig å lene 

seg på tidligere erfaringer. Hun deltok aktivt i den første fasen og mindre i senere faser.  

  “Jeg hadde det praktiske ansvaret for administrasjon og budsjett, og kalte sammen 

gruppen og laget et budsjett basert på delbehov. Prosjektmanualen dannet grunnlag for 

                                                 
209 Grafikk er en teknikk innenfor billedkunst, der man trykker et motiv som er skåret ut i for eksempel en 

treplate eller en linoleumsplate. Det samme motivet kan således trykkes i et større opplag. Det første trykket 

kalles prøvetrykk, og er fasen der man eventuelt justerer motivet i platen.  
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fremdriftsplanen” (PL). Prosjektlederen fortalte at hun var passiv deltaker i den fasen som hun 

betegnet som arbeidet med den “visuelle presentasjonen”, altså da Media- og designgruppen 

ble en del av prosjektet. Hun mente at det hadde vært nødvendig å trekke inn deres 

kompetanse da det ble bestemt at formidlingsgrepene skulle omfatte lyd og teknisk utstyr. 

Prosjektlederen anså derfor Media- og designgruppen som leverandører: 

Noe av grunnen til at ansvarsfordelingen ikke ble endret var at Media- og 

designgruppens arbeid handlet om formidlingen, og sånn sett ikke påvirket den 

overordnede prosjektorganiseringen. Dette var det første prosjektet de deltok i (PL).  

Vi ser her at prosjektmanualen ble et verktøy for prosjektlederen. I de formaliserte 

arbeidsbeskrivelsene er utstillingsdesign nevnt som en leverandør til den visuelle 

presentasjonen, og dette var utgangspunktet som prosjektlederen forholdt seg til. 

  På samme måte som prosjektlederen, anså kurator utstilling Media- og designgruppens 

bidrag som utelukkende tilknyttet presentasjonen. Presentasjonen er i museets formaliserte 

arbeidsbeskrivelser beskrevet som en sen fase i arbeidet med utstillinger, slik jeg har vist det i 

kapittel 4. Dermed følte ikke kurator utstilling at hans ansvar var endret etter at utstillingen 

ble en pilot: 

Jeg følte jeg hadde noe av hovedansvaret i prosjektgruppen ved at jeg ivaretok alle 

kunsthistoriske hensyn. Når det gjaldt presentasjonen var det flere som hadde ansvaret, 

siden det var mange elementer å ta hensyn til. Det var ikke nødvendig å trumfe 

igjennom noe, men kunstutvalget var det jeg som skulle bestemme (KU). 

Som det fremgår av sitatet vektlegger kurator utstilling heller ikke kurator formidlings ansvar 

for utstillingen. Utsagnet understreker også hvor viktig det var for kurator utstilling nettopp å 

beholde dette ansvaret, selv om det brøt med treenighetsmodellen. Det faglige ansvaret har 

som vist i kapittel 3 vært og er fortsatt tungtveiende innenfor den estetiske posisjonen i 

kunstmuseene.  

  Tross trygge rammer bar innledningsfasen preg av at den ikke var grundig planlagt 

med tanke på ledige ressurser, ettersom det ikke var en ledig prosjektleder. Kjernegruppen ble 

dannet på bakgrunn av tidligere samarbeid, der tanken var at deltakerne kunne “flyte på 

rutine” i sitt arbeid. Da prosjektlederen var på plass sørget hun imidlertid for at de fulgte den 

formaliserte faseinndelingen i prosjekthåndboken. 

  Etter å ha fått informasjon fra Koninklijk Museum ble tekstene til katalogen skrevet. 
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Dette medførte at kurator utstilling fikk et hovedansvar i denne fasen. Ut fra Nasjonalmuseets 

formaliserte arbeidsbeskrivelser ville kurator utstilling, i et tett samarbeid, jobbet videre med 

presentasjonsformen, men arbeidet stoppet opp her. Grunnen til dette var ifølge informantene 

mangel på følelse av eierskap til utstillingen. Lånet fra Koninklijk Museum hadde først og 

fremst vært interessant fordi denne samlingen kunne suppleres med verk fra Nasjonalmuseets 

samling. Utstillingen oppfylte avdelingens mål om å stille ut eldre kunst og aktualiserte 

samlingen. “Utstillingen var en utstilling som ingen egentlig ønsket, eller hadde foreslått som 

resultat av sin forskning” (KF). Kurator formidling hadde opplevd at eierforholdet til 

utstillingen var mindre, fordi verkslisten var klar fra utlånsinstitusjonen. Dette førte til at det 

ble ekstra vanskelig å utforme formidlingsmål.  

  I henhold til prosjekthåndboken skal de detaljerte prosjektplanene utarbeides i en tidlig 

fase av prosjektet, noe som inkluderer formidlingsplanen med verkslisten som det viktigste 

arbeidsdokumentet. Prosjektlederen kunne fortelle at utfordringen med utstillingen var at 

verkene var så små og salene store. Det ble derfor tidlig klart at hvis denne utstillingen skulle 

“komme til sin rett og skinne”, slik prosjektlederen formulerte det, så var det vesentlig at den 

ble iscenesatt. “Vi kunne ikke bare henge bildene på veggen og si at dette blir en fin 

utstilling” (PL). En annen utfordring var ifølge informantene at de religiøse motivene var lite 

tilgjengelige for publikum. 

  Utgangspunktet for kurator utstilling og prosjektlederen hadde vært kunsthistorikerens 

forståelse av kunst som skatter, en estetisk tilnærming. Kurator formidling delte ikke denne 

forståelsen, og mente at det var viktig å formidle verkenes funksjon. Men fordi den tidlige 

fasen hadde bestått av å kartlegge og bestemme et endelig utvalg, og til å skrive katalogen, 

var det vanskelig å tilføre formidlingsgrep. Det viste seg at det eksisterte forskjellige syn på 

formålet med utstillingen internt i kjernegruppen. Den formaliserte arbeidsbeskrivelsen bidro 

ikke til en følelse av delt eierskap.  

5.3.2 Prosjektgruppen ble utvidet med Media-og designgruppen 

Parallelt med at kjernegruppen startet planleggingsfasen, utarbeidet Media- og designgruppen 

et forslag til ledelsen om å integrere sin kompetanse i museets utstillinger. På dette 

tidspunktet var det enda ikke gjort vedtak om å gjennomføre pilotprosjektet.210 Media- og 

designgruppen startet derfor arbeidet uten definerte rammer:  

                                                 
210  Media- og designgruppen, “Rapport fra Media- og designgruppen”, 4. 
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Det var en del faktorer som kom sammen, og det var ikke sånn at man hadde planlagt 

at utstillingen skulle bli pilotprosjekt for Media-og designgruppen helt fra starten. Det 

var noe som oppstod, som et resultat av en del parallelle prosesser i Nasjonalmuseet 

(PL).  

Prosjektlederens utsagn kan bety at samarbeidet var tilfeldig, samtidig som kjernegruppen 

hadde ytret behov for kompetanse på presentasjonsmåter. Dette førte til at samarbeidet 

oppstod før rammene for Media- og designgruppens arbeid var klart. Deltakernes innstilling 

til pilotprosjektet var derfor en viktig faktor i gjennomføringen. 

  Utstillingsdesigneren fortalte at hennes inntrykk var at kjernegruppens tidlige 

planleggingsfase var preget av bekymring. Hun nevnte også at museet tidligere hadde fått 

kritikk for at de laget få egenproduserte utstillinger. “Kritikken førte til at presset om å tilføre 

noe til utstillingen ble større” (UD). Utfordringen, slik utstillingsdesigneren så det da Media- 

og designgruppen kom inn, var å lage en publikumsorientert utstilling, som kunne vise at 

Nasjonalmuseet satte sin signatur på innlånet. En annen faktor deltakerne måtte forholde seg 

til var at kjernegruppen og Media-og designgruppen aldri hadde jobbet sammen tidligere. 

Dette stilte krav til å skape nye relasjoner, og rollene måtte fordeles på nytt.  

5.4 Fra konsept til utstilling 

5.4.1 De første samtalene: Konkretisering av mål for utstillingen 

Utstillingsdesigneren beskrev den første fasen i arbeidet med utstillingen som en 

“kartleggingsfase”, slik også prosjektlederen gjorde, selv om innholdet i fasene ikke kunne 

sammenlignes. For kjernegruppen betydde dette at de gikk fra den formaliserte fase 2, der 

prosjektplaner skulle utarbeides, til utstillingsdesignerens kartleggingsfase: "I alle prosjekter 

jobber man med utgangspunkt i at man må bli kjent med materialet og sondere terrenget” 

(UD). For å utforme et design for utstillingen var utstillingsdesigneren avhengig av å bli kjent 

med innholdet. Hun tok derfor i bruk en metode der hun sammen med kurator utstilling og 

kurator formidling kartla utstillingen basert på kuratorenes kunnskaper om den. Dette 

foregikk i felles møter, holdt i laben. Utstillingsdesigneren kalte møtene for “workshops”, noe 

som understrekte møtenes karakter: Møter der ideer skulle deles og utvikles.  

  “Samtalene ble helt nødvendige, fordi prosjektgruppen ikke ønsket en kunsthistorisk 

presentasjon, men en kulturhistorisk ramme”(KF). Likeledes fortalte utstillingsdesigneren at 
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denne utstillingen opprinnelig hadde hatt en kunsthistorisk innfallsvinkel, men gjennom 

samtalene om hvorfor utstillingen var relevant og hvordan den skulle gjøres tilgjengelig for 

publikum, ble den endret. 

  I samtalene om innholdet ble utstillingens verk visualisert i prosjektrommet og i 

modellen av de aktuelle salene. “Dette gjorde det mulig å snakke om utstillingen som 

utstilling på et tidlig tidspunkt” (KF). Ifølge utstillingsdesigneren var det et poeng at det åpnet 

opp for fysiske måter å tenke om utstilling, publikumsbevegelse og opplevelse. “Vi jobbet 

visuelt og så på verkene og på lokalet … på den måten var det enklere å snakke om hva 

utstillingen handlet om” (UD). Helhetstenkningen ble på den måten sentral i planleggingen. 

  I de formaliserte arbeidsbeskrivelsene står det, som nevnt i kapittel 4, at et godkjent 

mandat skal veilede gruppen gjennom en felles forståelse av mål, forutsetninger og 

begrensninger ved prosjektet. Målet for hver enkelt utstilling er det som skal lede arbeidet, og 

en formidlingsstrategi skal lages. Denne blir en begrunnelse for utstillingens fortellergrep og 

kontekstualisering. Hvordan en formidlingsstrategi skal utarbeides i forhold til utstillingens 

innhold er derimot ikke beskrevet. Det kan dermed tenkes at det her er rom for å løse dette på 

forskjellige måter, samtidig som det understrekes at det skal være et samarbeid mellom 

kurator utstilling og kurator formidling. I de formaliserte arbeidsbeskrivelsene blir den første 

fasen således avgjørende for målet med den enkelte utstilling, mens utstillingsdesign og 

formidlingsstrategier må tilpasses dette målet i etterkant. Dermed blir ikke målet utarbeidet 

som et resultat av en felles prosess. 

  Utstillingsdesigneren fortalte at de første samtalene innebar å finne ut om kurator 

utstilling og kurator formidling hadde lik oppfatning av innholdet. I denne prosessen var det 

viktig å komme frem til en felles forståelse. Hun inntok rollen som designer ved å stille 

designrelevante spørsmål, men hun fortalte at hun også inntok en rolle som en utenforstående 

eller som en publikummer: “At jeg stilte kunstfaglig naive spørsmål, gjorde det enklere å 

diskutere uferdige ideer” (UD). Ifølge utstillingsdesigneren hadde det vært overveldende for 

kuratorene å forklare utstillingen på et så tidlig tidspunkt. Dette var knyttet til at de 

formaliserte arbeidsbeskrivelsene tidligere hadde basert seg på kurators ferdige ideer. Kurator 

formidling mente på samme måte at designerens spørsmål forløste ideer til utstillingen. Han 

påpekte at det var viktig at utstillingsdesigneren turte å stille de kritiske spørsmålene: “Det 

krevde at kuratorene måtte være svært tydelige på hva de ville vise, og hva de ville at 

publikum skulle sitte igjen med, som forøvrig er den største utfordringen når man lager en 

utstilling” (KF). De uferdige ideene satte således i gang en felles prosess der deltakerne 
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reflekterte over målet med utstillingen, og hvor de deltok i idéutviklingen. De første 

samtalene ble fundamentet for utstillingen, og for samarbeidet. Det ble en metode for å løse 

utfordringen med å trekke inn perspektiver på publikum i planleggingen av utstillingen. 

Samtidig som deltakerne ble bevisst på målet med utstillingen og dens betydning for 

publikum. 

5.4.2 Arbeidsmåter som integrerer formidlingsgrep 

Utstillingsdesigneren fortalte at kjernegruppen opprinnelig planla å ha formidlingen i et eget 

rom, separat fra utstillingen forøvrig. Men utstillingsdesigneren mente at dette ikke ville være 

forenelig med å tilrettelegge for publikum: “På den måten forutsetter man at publikum er 

klare for å ta inn all informasjon først og at de deretter vil se kunstverkene. Vi baserte oss på 

at publikum ønsket å gjøre noe der og da, og ikke lenge før” (UD). At formidlingen skulle 

integreres krevde imidlertid at kuratorene jobbet tettere sammen. 

  For Media-og designgruppen handlet det om å bringe inn utstillingsdesign for å skape 

dialog med publikum, ifølge utstillingsdesigneren. “Det var gøy å snakke med kurator 

utstilling og kurator formidling. De fortalte engasjert om verkene og dette ble utgangspunktet 

for å vise filmene i utstillingen” (UD). Argumentet for dette grepet var at det skulle virke mer 

engasjerende for publikum enn om informasjonen ble presentert i tekstform. I tillegg var 

tanken å vise menneskene bak utstillingen, og å bygge bro mellom publikum og kunsten. 

Vektlagt i Åpning mot det hellige var altså både forholdet mellom museum og publikum, og 

mellom publikummet og kunsten.  

  I denne delen av prosessen kunne det vært aktuelt å revurdere verkslisten, men det 

gjorde de ikke. Utstillingsdesigneren fortalte at de her gikk bort fra et viktig prinsipp i 

designpraksiser: At alle valg, inkludert utvalg av verk i utstillingen, skal forholde seg til et 

felles konsept. “Jeg ville kjempe for at utstillingen og kunstutvalget skulle bli så vellykket og 

spektakulært som overhodet mulig” (KU). Kurator utstilling beskriver her hva han 

karakteriserer som en vellykket utstilling: At utvalget er gjort på grunnlag av kunsthistorisk 

kompetanse. Det er et paradoks at ingen i gruppen protesterte på dette. Samtidig var det en 

faktor som ivaretok kurator utstillings rolle.  

  Kurator utstilling fortalte at han hadde sett potensialet i å la utstillingsdesigneren 

komme med forslag til presentasjonsform, etter de første innledende møtene. Dette 

understreker at utstillingsdesignerens bidrag ikke var truende på kurator utstillings idealer. 

Det virket likevel som at de andre informantene mente at en felles kritisk refleksjon rundt 
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utstillingen styrket følelsen av at det var et felles prosjekt. Åpenhet var et viktig utgangspunkt, 

dertil at de tillot seg selv og andre i gruppen å ta sjanser som innebar utradisjonelle grep. 

5.4.3  “For å nå flere publikummere endret vi tittelen slik at den ble 

mer åpen”211 

“Utstillingen hadde et stort innhold, og for å vise middelalderkunst var det en forutsetning å gi 

en forståelse av hva motivene handlet om og hvordan symbolikken ble tolket i malerienes 

samtid” (KF). Kurator formidling tilla at de fleste maleriene var brukt i hjemmet. Den 

personlige religiøsiteten og det personlige møtet ble dermed vesentlig å underbygge i 

presentasjonen av utstillingen. Og i denne private forståelsen var det meditative et viktig 

stikkord. Utstillingsdesigneren fortalte at de med utgangspunkt i å skape en privat opplevelse 

kom frem til stikkord som håp, tro, fortvilelse og glede. Stikkordene kunne knyttes til 

motivene, samtidig som det var begreper som publikum kunne kjenne seg igjen i. I tillegg 

representerte de noe tidløst.  

  Konkretisering av innhold og definering av hva de ønsket at skulle være publikums 

opplevelse, ble gjennom prosessen til en tematisering for utstillingen:  

Jeg tok ut kopier av alle verkene i A3 størrelse, og så flyttet vi rundt på det til 

fortellingen ble klar. Vi benyttet gule lapper der vi skrev hva vi ønsket å formidle. 

Dette ga en rekkefølge, og definerte hva vi ønsket å formidle (KF).  

Kurator formidling fortalte at det ble klart for prosjektgruppen at det var et bestemt tema som 

gikk igjen: Mariakulten. “Temaet ble delt inn i to undertemaer: ‘Maria som formidler’ og 

‘Maria formidlet i maleriene’” (KF). Det var da de kom frem til tittelen: Åpning mot det 

hellige. Kurator formidling mente at tittelen var et viktig poeng i forholdet mellom innhold og 

design; den ga et design til utstillingen. Tittelen ble bindeleddet mellom innholdet og 

presentasjonsformen. Således ble den også et felles konsept, og en felles ledetråd i arbeidet 

med å utvikle utstillingen. Dette kommer jeg tilbake til senere. Sammenhengene som 

åpenbarte seg ledet gruppen vekk fra en stor usikkerhet rundt presentasjonen av verkene, til en 

ny forståelse for hvordan de skulle stilles ut.  

  Ifølge kurator utstilling bidro tittelen også til at utstillingen “traff” flere enn 

prosjektgruppen hadde forventet. Han fortalte at det var vesentlig at utstillingen kom inn på 

                                                 
211 Intervju, utstillingsdesigneren, 2014. 
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“det hellige” også for andre religioner enn kristendommen: “Det var den allmenne religiøsitet 

som skulle formidles. Dermed ble ikke utstillingen ekskluderende” (KU). Prosjektgruppen 

spilte altså på en emosjonell verdi, som kunne knyttes til publikums liv. Samtidig fremhevet 

utstillingen kunstens rolle i samtiden ved å referere til vår tids opplevelse av åndelighet.  

5.4.4 Visualisering forsterket deltakernes følelse av eierskap 

“Det var verdifullt å jobbe visuelt tidlig i prosessen, og at alle i gruppen jobbet med det 

kunsthistoriske fra dag en” (KF). Kurator formidling karakteriserte visualiseringsprosessen 

som en prosess som samlet gruppen, og som ga alle et likt ansvar for utstillingens innhold. 

Utstillingsdesigneren mener at det er relevant å trekke inn ulike kompetanser for å skape flere 

opplevelser og tenke publikums behov:  

Det handler om at kurator utstilling gir opp litt makt, samtidig som utstillingsdesignet 

bygger opp under kurators teser. Men det er uvanlig å jobbe slik i kunstmuseet … men 

det gjør at kurator kan fokusere på innhold. Det sier noe om hvor omfattende kurators 

rolle har vært (UD). 

  Kurator formidling fortalte at han hadde brukt mer tid på å forberede seg til 

fellesmøtene enn i andre prosjekter: “Man kunne ikke komme uforberedt til møtene. Det 

krevde at du var klar og hadde lest deg opp til nye prosjektmøter” (KF). Han opplevde på den 

måten et eierskap til utstillingen, og fordi det var et bidrag til et felles prosjekt, ble 

forberedelsene viktigere. Samtlige var avhengige av at alle bidro. “Det fungerte slik at dersom 

flere mente noe var en god idé, så ble det vedtatt gjennom en demokratisk prosess, der 

flertallet bestemte” (KF). Kurator formidling mente at det var en fordel å være flere enn to når 

avgjørelser skulle tas: “Når man er to personer har man ulike ansvarsområder, og dermed ulik 

makt til å bestemme over hverandres ansvarsområder” (KF). Med dette understreker han at 

idealene om et delt ansvar mellom kurator utstilling og kurator formidling ikke alltid fungerer 

slik det beskrives i prosjektmanualen, men at de ble praktisert i Åpning mot det hellige. 

  En felles prosess sørget for at arbeidet ble fasettert og delt inn i deler der de sammen 

jobbet mot- og for et felles konsept. “Å jobbe visuelt gjør det mulig å diskutere på en annen 

måte” (UD). At konseptet ble avklart tidlig medførte en forutsigbar prosess, og ifølge 

utstillingsdesigneren bidro dette til færre spenninger i gruppen. De jobbet like intenst i alle 

deler av prosessen, ikke bare mot slutten. Og fordi alt var avklart på forhånd, ble 

monteringsfasen forutsigbar. Utstillingsdesigneren mente også at dialogen underveis i 
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arbeidet bidro et bedre samarbeid; ingen følte at de måtte bære alt ansvaret alene. De støttet 

hverandre og de stod sammen om avgjørelsene. På den måten turte de kanskje å teste mer enn 

de ville ha gjort på egenhånd, mente hun.  

5.4.5 Stemningsskapende virkemidler for å oversette malerienes 

budskap 

“Utstillingsdesigneren var spesielt opptatt av opplevelsen, og med opplevelse mente hun at 

publikum skulle oppleve et rom, et sted, en stemning med farger, lys og lyd. Det fikk oss 

(kuratorene) til å skjønne viktigheten av å bruke alle sansene i erfaringen av kunst” (KF). 

Denne måten å tenke utstilling på var ny for kuratorene. Utstillingsdesigneren fikk således en 

opplæringsfunksjon. Kurator formidling mente det var viktig å ta innover seg at 

stemningsskapende virkemidler var relevante i planleggingen av en utstilling, og at dette ble 

spesielt vektlagt fordi de nå hadde en utstillingsdesigner med i gruppen. Kurator utstilling 

fortalte at hans inntrykk var at det ikke lenger er nok å henge maleriene på veggene, men at 

man også må skape en opplevelse for publikum. Kuratorene ble med dette inspirert til å ta 

utgangspunkt i publikums opplevelse. 

  “Man ønsket å formidle tanker og innhold, og gi publikum en forståelse som gikk 

videre utover det ikonografiske” (KF). Designet skulle underbygge følelsen av at betrakter var 

i et hellig rom. For å skape denne opplevelsen hentet gruppen inspirasjon fra hellige steder. 

“Jeg hadde en tanke med rommet, og ville gjerne utnytte det naturlige kirkeskipsrommet” 

(UD). I prosessen med å skape et hellig rom jobbet de med et stort referansemateriale i tillegg 

til verkene. Designeren assosierte blant annet verkene med det feminine og transparente. Og 

det ble overført til utstillingen i de gjennomsiktige tekstilene.  

  I samtalene om innhold hadde prosjektgruppen kommet frem til at de ønsket å skape 

en meditativ og intim atmosfære. Dertil hadde prosjektgruppen et ønske om at dette kunne 

bidra til å forsterke opplevelsen av det hellige:  

Da prosjektgruppen oppdaget at den personlige forståelsen måtte skapes for publikum, 

så måtte utstillingen være meditativ. Dette ble understreket ved å vektlegge det intime 

og la publikum komme nært innpå verkene for å studere de små detaljene (KF).  

Tilnærmingen ble således en måte å kontekstualisere verkene på, der det ble lagt vekt på deres 

estiske verdi og funksjon. Åpning mot det hellige skulle oppleves på samme måte som 

kirkerommet, som overveldende og høytidelig. Designet måtte derfor underbygge det hellige. 



80 

 

Det intime aspektet, både i tematikken og i kunstverkenes funksjon, ledet til at de utformet 

mindre rom flere steder i utstillingssalen. De fysiske miljøene som ble skildret i motivene ble 

på den måten gjenskapt i utstillingsrommet, samtidig som utstillingen fikk en symbolsk 

undertone. 

  Som i en kirke, fikk utstillingen et høyalter. “Designelementene ledet publikum mot 

den viktigste delen av utstillingen, der hovedverkene var plassert” (KU). Konseptet for 

utstillingsrommet ble således en fusjon av det private hjem eller det private kapell, og 

kirkerommet. Utstillingsdesigneren karakteriserte utstillingsdesignet som en tidsriktig 

kontekstualisering for kunstverkene. Dette fordi de benyttet møbler som kunne assosieres med 

kirkemøbler, og fordi kristen symbolikk i diptykets- og triptykets form ble repetert i rommet. 

Dette var bevisste valg både på et fysisk og et abstrakt nivå, ifølge utstillingsdesigneren. 

Kurator utstilling trakk frem de triptykonformede veggene innerst i salen, som hadde fungert 

som det helligste stedet i utstillingen. At dette var det helligste stedet var slett ikke tilfeldig, 

ifølge ham. Der var nemlig det viktigste verket i utstillingen montert. Slik å forstå opphøyet 

altså designet verkene. 

  Fordi utstillingsdesignet bygde på det naturlige utstillingsrommet og samtidig 

kirkekunstens kontekst, tok det sikte på å forsterke publikumsopplevelsen, samtidig som det 

fremhevet det hellige ved verkene. Det kan i forlengelse argumenteres for at tilretteleggingen 

av kontemplasjonen dermed forente to ulike posisjoner i synet på kunstutstillingenes 

funksjon: at de i Åpning mot det hellige tilrettela både for den estetiske betraktningen og en 

pedagogisk tilnærming. Kontemplasjon ble et viktig stikkord, både for å kontemplere over 

innholdet, slik middelalder- og renessansemennesket hadde gjort, men den tilrettela også for å 

studere og oppleve kunstverkenes formale virkemidler.  

5.4.6 Makten over teksten 

“Formidleren har tradisjonelt fått lov å uttrykke seg muntlig, men ikke skriftlig. Kampen om 

teksten har derfor vært viktig for formidleren” (KF). Kurator formidling fortalte at det som 

står beskrevet i de formaliserte arbeidsbeskrivelsene ofte fører til at: “Man vurderer hvem som 

skal skrive utstillingsteksten, hvem som skal kontrollere- og hvem som skal lese den” (KF). 

Han peker med dette på hvordan tekstansvaret i utstillinger ofte er gjenstand for diskusjon 

omhandlende hvem som har den “rette” kompetansen til å skrive og til å kontrollere. 

Ytterligere antydet han at den ansvarlige for samlingen, kunsthistorikeren, i denne 

sammenheng tradisjonelt har stått sterkere enn kurator formidling. Selv om flere ulike 
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stillinger i Nasjonalmuseet er besatt av kunsthistorikere, har rollen som kurator utstilling 

historisk sett vært ansett som viktigere enn rollen som kurator formidling. Dette fordi kurator 

utstilling har vært ansvarlig for samlingen og kunnskapsproduksjonen om kunsten. I 

forlengelse har også kunsthistoriske tekster vært foretrukket fremfor pedagogiske tekster, slik 

det fremgår i kapittel 4. Idealene er knyttet til den estetiske posisjonen. At det har forholdt seg 

slik kan ifølge kurator formidling knyttes til mangel på respekt for hverandres måte å formidle 

på. For ham var det derfor et viktig poeng at det i Åpning mot det hellige nettopp ble åpnet for 

at andre enn kurator utstilling også kunne bidra til å skrive veggtekster.  

  De redaksjonelle møtene om veggtekstene i Åpning mot det hellige sørget for at 

tekstene ble påvirket av flere, hvilket igjen ledet til at flere kjente på ansvar for å formidle 

konseptet. Utstillingen ble således ikke en enkeltpersons prosjekt, slik kurator formidling 

mente at de tradisjonelle praksisene lett kan føre til. Åpning mot det hellige innebar således et 

gjennombrudd for kurator formidlings rolle i et utstillingsprosjekt. Ansvaret virket ikke 

truende på de andre deltakerne fordi det var en utstilling som hadde et publikumsfokus, og det 

var som nevnt ikke kurator utstillings forskning som var utgangspunktet for utstillingen. Det 

kan virke som at alle deltakerne i prosjektet ga hverandre spillerom, og at det at de var villige 

til å ta sjanser, bidro til større grad av positivitet med henblikk på å velge nye løsninger i 

utstillingen. Alle deltakerne opplevde at deres kompetanse ble respektert ved at de fikk bidra 

og tilførte noe til utstillingen.  

5.4.7 Ulike idealer: Fra subjektive- til allment begrunnede valg 

I forbindelse med planlegging av utstillinger er det mange valg og avgjørelser som skal tas. I 

Åpning mot det hellige var det et viktig prinsipp at alle valg og avgjørelser ble tatt på 

bakgrunn av argumenter som pekte tilbake på en felles prosess – konseptet:  

Jeg måtte bearbeide kurator utstilling og kurator formidling i forhold til at valgene vi 

tok ikke skulle representere noens personlige smak, men i stedet begrunnede valg. 

Kurator utstilling likte blått, og man ville gjerne imøtekomme det, men da måtte 

nyanser av blått testes ut, og argumenteres for ut fra konseptet (UD).  

 Å tilføre subjektive, estetiske valg har tradisjonelt vært kurator utstillings ansvar. Valgene 

blir ofte tatt under selve monteringen, hvilket innebærer fleksibilitet i denne avsluttende fasen 

av arbeidet. Kurator utstilling likte blått – en farge som kunne knyttes direkte til verkenes 
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innhold, og som dessuten representerer himmeldronningen Jomfru Marias farge.212 Kurator 

utstillings smak kunne med dette argumenteres for ut fra utstillingens tematisering. Derfor ble 

den også godkjent som en del av et felles konsept. Men, fordi “blått” var et viktig grep for 

kurator utstilling, hadde det uansett vært viktig å imøtekomme dette, ifølge ham selv: 

“Konteksten må bygge på utstillingsdesignerens og kuratorens smak” (KU). Kurator utstilling 

baserer dette argumentet på at “det lett kan bli kitsch dersom man ikke balanserer konteksten 

ut fra en subjektiv smak” (KU). Som det fremgår av sitatene er kurator utstilling altså opptatt 

av at den subjektive smaken skal være en rettesnor for monteringen. 

  Utstillingsdesigneren mente derimot at dersom de klarte å lage et integrert design, så 

ville man klare å skape denne balansen:  

Utstillingen opplevdes kanskje som estetisk, men den var jo mer enn det. Det var ikke 

tilfeldige tanker bak grepene som ble gjort. Mye av utstillingsdesignet handlet om å 

kontrollere publikums bevegelser og tempo i takt med narrativet i utstillingen (UD).  

Her ser vi et eksempel på ulike idealer, og hvordan de likevel klarte å forene ulike prinsipper i 

Åpning mot det hellige. 

  For utstillingsdesigneren var det viktig å teste ut de fysiske elementene før de tok 

endelige avgjørelser for utstillingen. Utprøvingen tillot også at ideer kunne forkastes dersom 

det ikke fungerte. Da en endelig plan for utstillingen var ferdig (Vedlegg 4, ill. 3) satte de i 

gang produksjonen av alle designelementer og tekster. På den måten sørget de for at konseptet 

og den visualiserte planen for utstillingen ble realisert, og at monteringsperioden ble 

forutsigbar. Disse måtene å arbeide på utelukket kurator utstillings praksis med fleksibilitet 

under monteringen. Helheten var strengt oppbygd, og det å fjerne et element ville resultere i 

at hele korthuset falt sammen.  

  Under monteringen opplevde utstillingsdesigneren at de allikevel falt tilbake på gamle 

praksiser, fordi kuratorene ble usikre på om noen elementer ville virke forstyrrende likevel. 

Det ble bestemt at elementene fikk stå i utstillingen til åpning, og at det var mulig å ta de ut 

dersom det ble forstyrrende for publikum. En annen problemstilling som tilkom var at 

konseptets føringer om å komme tett innpå verkene kom i konflikt med enkelte 

sikkerhetstiltak. Her ser vi et eksempel på hvor utfordrende det er å kombinere krav til 

kunstens sikkerhet og formidlingsgrep. Kunsten er hellig på flere måter: den skal ikke røres, 

                                                 
212 Camille, Gothic Art, 52-53; Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Åpning mot det hellige, 70. 
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og av konserverings- og sikkerhetshensyn kan man ikke komme for nær. Nærheten var et 

poeng i formidlingen. 

5.4.8 Interaktivitet og kontemplasjon 

Hovedhistoriene ble utdypet gjennom informasjon i filmer og tekst på små digitale skjermer 

flere steder i utstillingen. Filmene fortalte blant annet om konserveringsprosedyrer. 

Berøringsskjermene skulle gi dybdeinformasjon og skape interaktivitet i tilknytning til 

verkene. Det var også musikk i rommet fra samme periode som verkene, og et kart med en 

oversikt over hertugdømmene i Burgund på 1400- og 1500-tallet. På den måten ble det 

trukket linjer mellom fortid og nåtid. “På en måte bidro utstillingen til at vi lærte opp 

publikum til en ny måte å oppføre seg i utstillingen … Jeg måtte løpe rundt i siste sekund å 

fjerne skiltene der det stod ‘Please, do not touch the exhibition’” (UD). Sitatet peker på 

hvordan Åpning mot det hellige innebar utradisjonelle formidlingsgrep, som brøt med 

tidligere normer for å erfare kunst. 

  Filmene ga publikum innsikt i museale praksiser og viste at museet bryr seg om 

verkene, mente utstillingsdesigneren. Særlig fornøyd med disse grepene var spesielt kurator 

utstilling. Han fremhevet også kopien av reisealteret som var tilgjengelig for publikum:  

Mest vellykket var det når vi fikk trukket inn konserveringsavdelingen, og når 

utstillingsdesigneren klarte å lage en 1:1 kopi av et reisealter i utstillingen. Da syntes 

jeg det virkelig lettet … at publikum kunne få holde en kopi av et reisealter var helt 

spesielt (KU). 

På den ene siden hadde stemningen og utformingen av Åpning mot det hellige underbygd den 

tradisjonelle estetiske kontemplasjonen, stillheten og refleksjonen, samtidig som den åpnet for 

interaktivitet og for publikums innsikt i museale praksiser. Dette er i utgangspunktet 

motstridende formidlingsgrep, dersom vi ser det i forhold til de to ulike posisjonene: estetisk 

betraktning av kunst og pedagogisk tilnærming til kunst i kunstmuseene. De interaktive 

elementene kunne blitt forstyrrende for kontemplasjonen. “Virkemidlene måtte derfor 

plasseres diskré, for ikke å komme i konflikt med kunsten” (UD). Her fremkommer kjernen i 

prosjektet; totalopplevelsen som Åpning mot det hellige handlet om, og som integrerte ulike 

grep og kompetanser.  

  “Vi gjorde noen grep for å underbygge det hellige, samtidig som vi fulgte 

museumskonvensjonen” (UD). Som utstillingsdesigneren understrekte eksisterer det 
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retningslinjer for kunstutstillinger, og designgrepene var etter hennes oppfatning ikke en del 

av konvensjonen. Etter å ha tenkt seg om, fortsatte hun:  

Men alt kommuniserer jo noe, den hvite kube også. Og utstillingsdesign skal ikke 

være synlig, men det skal føles riktig. Når omgivelsene og kunsten fungerer sammen, 

er det best. Men poenget er at det ikke er tilfeldige tanker bak utstillingen (UD). 

Utstillingsdesigneren påpekte her at det alltid skapes en kontekst, og at utstillingsrommet er 

en konstruksjon også når det kun er kunst på vegger rensket for detaljer. Likevel mener hun 

de tradisjonelle praksisene i Nasjonalmuseet innebærer en mer tilfeldig plan for selve 

utstillingen – at fokuset er på verkene, og i mindre grad på den helhetlige utstillingen. 

5.5 Samarbeidsformen 

5.5.1 Fra individuelt arbeid til et felles konsept 

“Det er ulike faktorer som påvirker hvordan presentasjonen blir og som styrer prosessen. Det 

som betegnet hele prosjektet med Åpning mot det hellige var at det var et utpreget 

samarbeidsprosjekt, der alle hadde definerte roller og ansvar” (PL). Prosjektlederen hevdet at 

alle utstillingsprosjekter i Nasjonalmuseet er ulike. Dette fordi de enkelte prosjektene alltid 

avhenger av sammensetningen av deltakere, av verkene som vises, hvilken avdeling som 

arrangerer utstillingen og deltakernes og mandatets definisjon av utstillingens funksjon. 

Således får individenes tolkning av de formaliserte arbeidsbeskrivelsene betydning for måtene 

å arbeide på. 

  Ved innledningen av samarbeidet mellom kjernegruppen og Media- og designgruppen, 

var deltakernes roller ikke forhåndsdefinerte. De hadde ikke arbeidet sammen tidligere, og 

måtte derfor prøve ut en ny samarbeidsform. Et utgangspunkt var utstillingsdesignerens 

idealer om en praksis basert på integrasjon av ulike kompetanser. Utstillingsdesigneren mente 

at det ligger store potensialer i å tenke integrasjon av de ulike media-og designressursene for 

utstillingene i Nasjonalmuseet. Hun var samtidig klar over at dette var en arbeidsmetode som 

ikke var formalisert, og som var ukjent for kurator utstilling og kurator formidling. Derfor 

innledet Media-og designgruppen samarbeidet med kjernegruppen med fleksibilitet og 

imøtekommenhet: 
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Siden initiativet kom nedenfra i organisasjonen, var det ikke absorbert i 

prosjekthåndboken. Dette førte til at man måtte strekke seg litt lengre og være 

positive. Media-og designgruppens initiativ måtte heller ikke virke truende på kurator 

utstilling og kurator formidling (UD).  

Utstillingsdesigneren opplevde at de raskt fikk opparbeidet gode tillitsforhold, hvilket hun 

understrekte at de også var avhengige av for å kunne gjennomføre målet om et integrert 

utstillingsdesign for utstillingen. Etter hennes oppfatning hadde tillitten sitt utspring i at alle 

var trygge i sin rolle, og at samtlige var innstilt på å bidra til et felles prosjekt. Roller og 

ansvar ble naturlig fordelt med utgangspunkt i felleskonseptet, der deltakerne selv så hva de 

skulle bidra med. I tillegg måtte de ha tillit til at de andre deltakerne ville sørge for å oppfylle 

sin rolle. Utstillingsdesigneren mente at Media- og designgruppen fikk en 

opplæringsfunksjon, og at dette i sin tur åpnet mulighetene for å forme et samarbeid. Slik 

utstillingsdesigneren betraktet det, kom de frem til kompromisser som ivaretok alles interesse, 

og de demokratiske avgjørelser ble nettopp et viktig grep for å få samarbeidsformen til å 

fungere. Dette gir inntrykk av at alle deltakerne satt med en følelse av eierskap til prosjektet, 

og at denne følelsen ble ytterligere forsterket gjennom samarbeidsformen.  

  Media- og designgruppen åpnet altså for å tilpasse etter behov og lot de andre bli kjent 

med arbeidsmetoden. Kurator utstilling og kurator formidling kunne imidlertid selv bestemme 

om de ville følge den samme prosesstanken som Media- og designgruppen. Kurator 

formidling påpekte viktigheten av at samarbeidet nettopp ikke hadde blitt påtvunget:  

Det har nok vært vanskelig for kuratorene, å gi fra seg makten inn i et nytt system. Det 

har vært smertefullt fordi det har bidratt til at de har følt på at de ikke har vært best på 

det de hevdet at de var best på: nemlig å lage utstillinger. Men det er ingen som er best 

på å lage utstillinger, de blir til gjennom et samarbeid. Man er best sammen (KF).  

Kurator formidlings utsagn vitner om at kurators (kurator utstillings) rolle innebærer en 

arbeidsmåte styrt av en individuell skaper, som i stor grad former kunstutstillinger alene. Selv 

har kurator formidling stor respekt for denne tradisjonen, og han erkjenner at det er slik 

rollefordelingen og idealene har vært- og fremdeles er i en viss grad i Nasjonalmuseet. Som 

nevnt i kapittel 3 har denne tradisjonen vokst ut fra at kuratoren lenge hadde en særstilling 

som eneste ansatte i kunstmuseene. Dermed fikk de mange oppgaver, dessuten definisjons- og 

beslutningsmakt. Suvereniteten ser ut til å ha preget rollen. Kurator utstilling har størst 

kompetanse på kunsten, og selv om den estetiske posisjonen og kuratorrollen har blitt kritisert 
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for elitisme og subjektivitet har rollen stått sterkt, også i Nasjonalmuseet. Innføringen av 

prosjektarbeid i Nasjonalmuseet var et signal om endring, men ifølge kurator formidling har 

dette ikke fungert i henhold til intensjonen. Som jeg var inne på tidligere i dette kapittelet, kan 

dette trolig ses i sammenheng med idealene for utstillingene: Dersom idealene er den estetiske 

betraktningen av kunst, vil kurator utstilling ha et større og overordnet ansvar.  

  Åpenhet og positivitet ble fremhevet av utstillingsdesigneren som avgjørende for 

samarbeidet. En annen viktig faktor for samarbeidet var utstillingens opprinnelse; at den var 

et innlån og ikke et resultat av kurator utstillings forskning, mente kurator formidling:  

Det var en stor fordel at utstillingen var et resultat av et samarbeid med en ekstern 

institusjon. Fordi det innebar å gjøre en pilot på et materiale som ingen i 

utgangspunktet hadde noe forhold til. På den måten startet hele prosjektgruppen med 

samme utgangspunkt (KF).  

Det fremheves her at det faktum at utstillingen ikke var en prestisjeutstilling ble en viktig 

nøkkel for prosjektgruppens samarbeid. Således eksisterte det ikke et individuelt eierskap til 

utstillingen. Utstillingens utgangspunkt hadde opprinnelig ført til usikkerhet rundt 

presentasjonen av verkene og til at kjernegruppen på et tidspunkt ikke ønsket å vise 

utstillingen. Kurator utstilling mente det var en fordel at utstillingen ble et pilotprosjekt, men 

hans begrunnelse var at han hadde oppfattet den som lite tilgjengelig og som irrelevant for 

publikum.  

5.5.2 Tverrfaglighet i publikumsorienterte utstillinger 

De første samtalene om innhold og publikum var viktige for å innlede til et samarbeid:  

Utstillingsdesigneren gjorde meg bevisst på å tenke på publikumsopplevelsen, og 

kurator utstilling og jeg delte vår kunnskap om verkene. På den måten hadde vi en 

felles prosess der ideer ble utviklet til ferdige planer. Dette var viktig fordi det sørget 

for en helhetlig presentasjon (KF).  

Kurator formidling fortalte at alle hadde bidratt med ulik kompetanse, og lært noe av 

hverandre. Mens kuratorene hadde kunnskap om innhold hadde utstillingsdesigneren 

kunnskap om virkemidler for hvordan dette kunne formidles til publikum. Dette ble 

avgjørende for å utvikle ideer til utstillingen, basert på tverrfaglig kompetanse. 
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Publikumsopplevelsen var alle enige om at skulle være et viktig fokus. I så måte var dette 

også en døråpner til en felles prosess, og et samlende konsept som ledet den. Kurator 

utstilling uttrykte det slik: “Kunsthistorie er kunnskap om objektene, og ikke om publikum” 

(KU). At Åpning mot det hellige ble definert som en publikumsutstilling var av særlig 

betydning for at flere kompetanser fikk viktige roller i samarbeidet. Kurator utstilling anså 

ikke kompetansen om publikum som sitt felt. Han uttrykte at samarbeidsformer vil variere fra 

prosjekt til prosjekt, og at “en samarbeidsform lik den som var gjeldende i Åpning mot det 

hellige stiller krav om endring av kuratorrollen; ved en slik samarbeidsform må det etableres 

praksiser der kuratorrollen er åpen og inkluderende” (KU). Utstillingsdesigneren 

kommenterte også at deres felles prosess innebar at kurator utstilling måtte gi avkall på makt, 

selv om utstillingen samtidig skulle underbygge kurators kunsthistoriske teser. Kurator 

utstilling betraktet samarbeidet som et samarbeid der ulike kompetanser utfylte hverandre. 

“At man hele tiden var i dialog ble viktig for utstillingen” (KU). På den måten etablertes en 

felles forståelse for ansvarsfordelingen og kompetanseutvekslingen. 

  Samarbeidet bestod av ulike roller bestående av enkeltindivider – alle med lang 

erfaring innenfor sine felt og med et sterkt forhold til sin rolle og sitt ansvar. Hvordan kan det 

forstås at det allikevel oppstod et nært samarbeid mellom dem? Kurator utstilling påpekte at: 

“Et godt samarbeid handler om personlig kjemi. Det spiller ingen rolle at det er forskjellige 

kompetanser som møtes. Det er vanskeligere når lik kompetanse møtes” (KU). Slik å forstå 

opplevde deltakerne seg altså ikke truet av hverandres kompetanse og faglighet. Snarere 

utfylte de hverandre og ga hverandre rom til å delta, hvilket igjen ledet til at alle fikk en 

følelse av eierskap til prosjektet. “Å føle eierskap til noe, fører til at alle legger mye mer inn i 

prosjektet. Det gir en annen dynamikk” (KF). Fellesskap ble altså ikke bare et viktig begrep 

for utstillingen, men også for deltakernes motivasjon for å bidra i utviklingen av den. 

  Utstillingsdesigneren påpekte at den tverrfaglige samarbeidsmodellen i Åpning mot 

det hellige skilte seg fra tidligere arbeidsmetoder i Nasjonalmuseet, og fra arbeidsmetoder i 

kunstmuseene for øvrig. Dette reflekteres også utenfor museet: Utstillingsdesigneren henviste 

til tildelingen av Hjernekraftprisen 2013213 til kurator utstilling, som hun mente at reflekterte 

et gammeldags syn på utstillingsproduksjon, især fordi begrunnelsen for prisen handlet om 

den nyskapende formidlingsmetoden med kombinasjonen av tekst, film og bilde: 

                                                 
213 Om Hjernekraftprisen står det at: “Mottakere av prisen skal være medlemmer av Forskerforbundet som evner 

å formidle betydningen av egen eller andres FoU-aktivitet”. Forskerforbundet, “Vinnere av Hjernekraftprisen 

2013”. 
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At prisen gikk til kurator alene vitner kanskje om at kuratorrollen utenfra lenge har 

vært ansett som altomfattende. Det er også mulig at det akademiske forskningsmiljøet 

ikke har kunnskap om det samlede teamet som sto bak utstillingen eller at de ikke er så 

interessert i denne vinklingen når de skal hedre en av sine egne (UD). 

Utstillingsdesigneren mente at samarbeidsmodellen i Åpning mot det hellige viser at rollene 

nå er i endring – fra omfattende roller til mer spesialiserte arbeidsområder (vedlegg 3).  

5.6 Deltakernes syn på å delta i et pilotprosjekt 

Kurator formidling fortalte at hans forventning til pilotprosjektet var at det skulle bli en 

mulighet til å lære, og at det kunne føre til både positive og negative erfaringer: “Å gjøre ting 

på en måte man ikke har gjort før, og lære av det … negativ læring er også viktig” (KF). Han 

hadde en positiv innstilling til det å organisere utstillinger på nye måter, og mente at dette 

ville kunne bidra med nyttige erfaringer. Hans opplevelse av prosjektet var klart preget av at 

han hadde fått et større spillerom enn tidligere. 

  Kurator utstilling fremhevet i større grad behovet for å gjøre utstillingen tilgjengelig. 

Dessuten at han på et tidlig tidspunkt oppdaget at det var positivt å jobbe i gruppe. Derfor lot 

han også flere medarbeidere påvirke utstillingen. Det kan forstås at kurator utstilling i 

utgangspunktet ikke var like åpen for samarbeid som de andre, men idet han allerede tidlig i 

forløpet oppdaget at samarbeidet fungerte, var han villig til å følge den organiseringen som 

Media-og designgruppen la opp til. Med et klart ansvar for utstillingen, var kurator utstilling 

seg også bevisst at presentasjonsformen ville kreve flere kompetanser enn kun hans egen. 

Dermed åpnet han for samarbeid, og han fikk tidlig tillit til at samarbeidet kunne føre fram til 

en utstilling som ville fungere i henhold til kriteriene.  

  For utstillingsdesigneren var det viktig at prosjektet skulle bane vei for noe nytt, og at 

det skulle vise hvilke prosesser som kan komme ut av den arbeidsformen som Media- og 

designgruppen tilførte organiseringen. Jeg forstod det også som at det var viktig for henne at 

prosessen inkluderte de arbeidsmetoder hun selv var kjent med, og at hun følte på et ansvar 

for gjennomføringen ettersom det var Media- og designgruppens oppdrag fra ledelsen som 

skulle realiseres.  

  Da de jobbet med Åpning mot det hellige betraktet kurator formidling og kurator 

utstilling prosjektet som en pilot, fordi de fikk en ekstra ressurs, som var Media- og 

designgruppen. “Det var ikke utstillingens karakter som gjorde det til et pilotprosjekt, men 
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hvordan prosjektet forholdt seg til andre prosjekter i Nasjonalmuseet” (KU). Prosjektlederen, 

som ikke deltok aktivt i denne delen av prosjektarbeidet, var i ettertid usikker på om de hadde 

kalt prosjektet for en pilot da de jobbet med det. Prosjektlederen hadde fra utsiden hatt 

inntrykk av at det handlet om å lage et samarbeid, og at det ikke nødvendigvis innebar nye 

praksiser. Dette sier noe om at det eksisterte ulike forståelser for arbeidsmåtene i Åpning mot 

det hellige innad i museet. 

5.7 Oppsummering: Organiseringen 

Intervjusituasjonene bidro som ønsket til økt innsikt i de ulike informantenes perspektiver på 

praksiser, og hvilke miljøer de opererte i. Det var tydelig at deltakerne hadde ulike idealer og 

forståelser for måter å stille ut kunst på: Selv om museet har formaliserte arbeidsbeskrivelser 

kom det fram at det eksisterer ulike praksiser på de forskjellige avdelingene, og dette med en 

spennvidde som strekker seg fra utstillinger med en akademisk tilnærming som utgangspunkt, 

til utstillinger som tar utgangspunkt i visualisering, der tilnærmingen er taktil og sanselig.   

  For kurator utstilling og prosjektlederen var utgangspunktet for prosjektet 

kunsthistorikerens forståelse av kunst som skatter. Kurator formidling delte ikke denne 

forståelsen. Han vektla heller viktigheten av å formidle verkenes funksjon. På grunn av at den 

tidlige fasen hadde bestått i å kartlegge og skrive katalog, opplevde kurator formidling at 

utstillingen allerede var satt. Dette medførte at det var vanskelig for ham å tilføre 

formidlingsgrep. Således førte ikke de tradisjonelle, akademiske praksisene frem; deltakernes 

ulike syn på utstillingens formål gjorde at arbeidet stoppet opp.  

  Av intervjuene fremkommer at informantene var positive til at Åpning mot det hellige 

ble et pilotprosjekt, men også at samarbeidet ble innledet med ulike utgangspunkt. Det 

innebar blant annet at kjernegruppen, som allerede hadde jobbet med utstillingen i flere 

måneder, hadde større kjennskap til verkene som skulle stilles ut. Utover de tidlige 

definisjoner av utstillingen, var det en annen viktig faktor deltakerne måtte forholde seg til: 

Kjernegruppen og Media- og designgruppen hadde aldri jobbet sammen tidligere.  

  Det var de tidlige, uformelle samtalene som ledet til at utstillingen ble et felles 

prosjekt. Ifølge utstillingsdesigneren tok disse samtalene brodden fra det uferdige, likeså fra 

individuelt arbeid og ansvar. Således ble tilnærmingen til prosjektet endret fra en mer 

tradisjonell, akademisk tilnærming med utgangspunkt i katalogen, til en felles utprøving av 

uferdige ideer og visualisering. Arbeidsmåtene ble overført i utstillingen, der det taktile og 
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sanselige stod sentralt. Interaktivitet og kontemplasjon over verkene var motstridende grep i 

utstillingen, men de lot seg kombinere fordi grepene inngikk i en totalopplevelse.  

  Med tittelen viste prosjektgruppen at utstillingen henvendte seg til publikum. 

Bevisstheten om dette vokste frem som et resultat av kritisk refleksjon rundt hva verkene 

handlet om, om hvordan de ønsket å presentere verkene og hvordan de skulle gjøre 

utstillingen relevant for publikum. De valgte å spille på en emosjonell verdi der publikum 

kunne relatere til egne liv. Samtidig fremhevet utstillingen kunstens rolle i samtiden ved å 

referere til vår tids opplevelse av åndelighet. Det er interessant at informantene i liten grad 

problematiserte hvem deres publikum er. De snakket om et smalt og et bredt publikum, men 

de kom aldri inn på hvem publikum egentlig er.  

  Av materialet kommer det fram at kurator utstilling og prosjektlederen opplevde å få 

beholde sine ansvarsområder i tråd med de formaliserte arbeidsbeskrivelsene, samtidig som 

de tillot kurator formidling å bidra i større grad gjennom prosessen med å utvikle konseptet. 

Han fikk blant annet ansvaret for teksten, som ifølge ham selv innebar et veiskille for kurator 

formidling i utstillingssammenheng. At han fikk dette ansvaret virket imidlertid ikke truende 

på de andre deltakerne idet utstillingen hadde et publikumsfokus. Utstillingsdesigneren fikk 

på sin side gjennomslag for Media- og designgruppens arbeidsmetoder og prosesstenkningen, 

hvilket muliggjorde det å realisere utstillingen med henblikk på design og plassering av verk 

og elementer. Det kan således virke som om alle deltakerne ga hverandre spillerom, og at 

deres vilje til å ta sjanser bidro til en økt positivitet med hensyn til å velge andre løsninger enn 

det som var formalisert, eller det som var tradisjonelt for kunstutstillingene. At de fikk bidra, 

gjorde også at samtlige opplevde sin kompetanse som respektert i gruppen. De tenderte 

likevel å strekke seg langt for å få realisert sine ønsker, men dette på måter som hadde til 

hensikt å unngå å virke truende for de andre.  
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6 Åpning mot det hellige: Museets 

gjøren og forskyving i praksiser 

I dette kapittelet vil jeg, i lys av perspektiver på idealer og praksiser i kunstmuseene, drøfte 

funn fra dokument- og intervjuanalysen i de to foregående kapitlene. Ut fra analysene vil jeg 

trekke frem noen overordnede tema som avdekker grunnleggende strukturer i museenes 

virkemåte hva gjelder utstillingsproduksjon. Gjennom drøftingen vil jeg se på hvilken 

relevans funnene fra analysene kan ha for å forstå hva slags forhold det er mellom idealer og 

praksiser i arbeidet med og i utstillingenes presentasjonsform i kunstmuseene, og i forlengelse 

av dette se på premissene for nye samarbeidsformer. Disse temaene omhandler: I) Et 

samlende konsept og prinsipper om å skape en totalopplevelse i utstillingen II) Publikum som 

hellig og III) Alternative praksiser: Å gjøre museologi. Kapittelets navn beskriver kapittelets 

hensikt; å drøfte mine funn, og med et kritisk museologisk perspektiv gi en åpning mot det 

hellige: Museets gjøren og betingelser for endring av praksiser i arbeidet med utstillinger. 

6.1 Et samlende konsept og prinsipper om å skape 

en totalopplevelse i utstillingen 

Konseptet Åpning mot det hellige ble en viktig ramme for å integrere innhold og design, og 

det åpnet opp for at prosjektgruppen valgte nye og andre løsninger for å formidle kunst i 

utstillingen. Således ble mandatet for utstillingen erstattet med et felles konsept, eller en felles 

forståelse, der deltakerne så de samme mulighetene for utstillingen. Morgan fremhever 

begrepet fleksibilitet, og hevder at fleksibilitet utløser tverrfaglige praksiser og erstatter en 

sterk kuratorrolle.214 Ifølge henne fører fleksibilitet til spontanitet, der ideer blir til og 

avgjørelser blir tatt som en direkte involvering av ulike kompetanser. 215 På samme måte ble 

det i Åpning mot det hellige åpnet for flere ulike måter å oversette ideer til utstillingen. 

Improviserende praksiser står i sterk kontrast til det som av informantene blir karakterisert 

som akademiske praksiser, og i så måte er idealer om fleksibilitet en motsetning til den 

estetiske posisjonen.  

  I Åpning mot det hellige var det de tidlige samtalene og visualiseringen i 

prosjektrommet som bidro til tverrfaglighet. Organiseringen kan i sin tur forstås som 
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improviserende, idet den inspirerte deltakerne til alternative løsninger, og til at avgjørelser ble 

tatt som følge av kunnskapsdeling og fellesdiskusjoner om de uferdige ideene. Visualisering 

og deling av uferdige ideer var på den måten metoder som førte til det kreative element: 

Innholdet og presentasjonsformen. Ytterligere ledet metodene til at alle deltakerne fikk ta del i 

det kunsthistoriske innholdet på et tidlig tidspunkt, samtidig som de uferdige ideene og 

spontaniteten senket terskelen for deltakelse. Med andre ord førte arbeidsmåtene til at det vi 

kan omtale som en “suveren utstillingsgenerator”216 (en individuell praksis), ble erstattet med 

et kreativt samarbeid og et felles konsept som ledet prosessen. Prinsippet om involvering av 

deltakerne hadde på sin side sitt utspring i Media- og designgruppens praksiser; målet var å 

tilrettelegge for en utstilling som representerte utvalgte forståelser av verkene, basert på en 

tverrfaglig behandling av utstillingens tematikk.217  

  En annen viktig faktor for samarbeidet var at deltakerne delte en felles sans for det 

spektakulære og stemningsskapende. Herigjennom oppnådde de en felles forståelse på et 

høyere nivå som, ifølge dem selv, gjorde gjennomføringen av prosjektet mulig. På den måten 

inntok deltakerne som individer flere roller, og ikke kun den formaliserte rollen i prosjektet. 

Forstått med Morgan, viser dette også en “fleksibilitet mellom deltakerne”. Media- og 

designgruppens arbeidsmåter skulle prøves ut, men deres metoder ble ikke påtvunget de andre 

– det var opp til den enkelte hvordan man ville forholde seg til prosesstenkningen. 

Utstillingsdesigneren påpekte også at det var vesentlig at deltakerne fikk gjennomslag for sine 

ønsker, og at det ble inngått kompromiss dersom valg ikke kunne begrunnes i konseptet. Slik 

ble deltakernes fagdisiplin og erfaring bekreftet. Dette førte i sin tur til en åpenhet for 

hverandres ideer og en trygghet i det å dele ideer. Dette igjen medførte at alle følte en form 

for eierskap til konseptet. Jeg tolker det slik at dette ble avgjørende faktorer for samarbeidet; 

individene fikk delta med sine idealer og sine personlige egenskaper, og respekten for 

hverandres faglighet vokste. 

  Materialet har vist at konseptstyrte praksiser ble et viktig utgangspunkt for tverrfaglige 

arbeidsmetoder. I tilknytning til dette er det derfor interessant å drøfte formidlingsgrepene i 

Åpning mot det hellige. Utstillingen var som beskrevet preget av det sanselige og materielle, 

der betydningen av de autentiske verkene var sentral. Således bygde utstillingen opp under en 

estetisk tilegnelse av verkene. Men det fremgår også at utstillingen ikke var et resultat av den 

estetiske posisjonenes presentasjonsform, men isteden et resultat av å bringe inn verkenes 

                                                 
216 Steffensen, “Kunnskapslarm”, 68. 
217 Morgan, “Examining the ‘flexible museum’”, 164-165. 



 

 

93 

kontekst. Ulike formidlingsgrep var derfor inkludert. Utstillingen kunne tilegnes gjennom 

kontemplasjon og/eller interaktive elementer. De interaktive elementene kunne blitt 

forstyrrende for kontemplasjonen, slik den estetiske posisjonen har kritisert den pedagogiske 

formidlingen for å gjøre. Men fordi de ulike elementene i Åpning mot det hellige var 

integrert, hevdet informantene at dette ikke ble et problem. Derfor kunne utstillingen oppleves 

som estetisk, sa de. Dette som et resultat av at kurator utstillings smaksdom ble bekreftet ved 

at den kunne argumenteres for i et felles konsept. Med utgangspunkt i et samlende konsept 

forente Åpning mot det hellige på den måten to ulike praksiser. I lys av Roberts perspektiv på 

tverrfaglige praksiser kan Åpning mot det hellige forstås som en helhetlig utstilling, der 

verkene inngikk i en totalopplevelse.218 Utstillingen gikk bort fra kronologi og de enhetlige 

fortellingene som baserer seg på kurators forskning og tolkningsramme. Dette gjorde at 

publikum selv kunne velge hva de ønsket å fordype seg i, og at deres personlige forhold til det 

hellige kunne få påvirke tilegnelsen av verkene i utstillingen. Bal hevder at en slik 

destabilisering av en estetisk helhet er en måte å tillate publikums egne valg i utstillingene.219 

I åpning mot det hellige innebar dette blant annet å fjerne skilt som forbud mot å ta på noe i 

utstillingen, da det var et poeng at enkelte elementer skulle tilegnes gjennom taktil forståelse. 

  I Åpning mot det hellige ble den estetiske og åndelige kontemplasjonen forenet med 

forskjellige formidlingsgrep som lot publikum fordype seg gjennom tekst eller film; publikum 

skulle få muligheten til å oppleve det hellige både gjennom stemningsskapende virkemidler 

og informasjon om verkenes kontekst. Kunstverkenes motiver hadde et religiøst budskap. Ved 

å fremheve det hellige la prosjektgruppen til rette også for en estetisk betraktning, ut fra synet 

på kunst som hellige, verdifulle objekter. Gjennom fokuset på allmennmenneskelige følelser – 

følelser som kunne knyttes til publikums liv – spilte prosjektgruppen altså på en emosjonell 

verdi. Således ble personlig livserfaring et utgangspunkt for å tilegne seg verkene. Samtidig 

fremhevet utstillingen kunstens rolle i samtiden ved å referere til vår tids opplevelse av 

åndelighet: Å kontemplere eller meditere. På den måten tok prosjektgruppen sikte på å forene 

den estetiske kontemplasjonen med å treffe tidsånden: At mennesker i dag søker seg bort fra 

stress og kaos, og at kunstutstillingene dermed kan bli et fristed. 

  At publikums personlige møte ble vektlagt i så stor grad i utstillingen kan ses i lys av 

S. Heins argument: at publikums opplevelser har blitt et sentralt anliggende for museene og 

kommet i sentrum for kunstopplevelsen. Dette til forskjell fra tidligere, hvor kunsten selv har 
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vært det sentrale.220 På den måten innebærer museenes nye identitet å være en katalysator for 

publikums opplevelser, hevder S. Hein.221 Med dette sikter hun til allmennmenneskelige 

opplevelser som kan forankres i publikums personlige livserfaringer. Åpning mot det hellige 

kan anses som en utstilling som forholdt seg til allmennmenneskelig livserfaring som et 

utgangspunkt for kunstopplevelsen, hvilket også ble en måte å nærme seg publikum på uten å 

rette seg mot en bestemt målgruppe. Utstillingen som helhet stimulerte til en innlevelse i det 

hellige, men idet den estetiske betraktningen også var sentral, ble ikke verkene kun en 

katalysator for opplevelsen. Prosjektgruppen tok hensyn til de etiske sidene ved å spille på 

publikums forhold til det hellige og ved at de hadde en tilnærming til en allmenn religiøsitet. 

S. Hein peker på at det i den alternative posisjonen som tar utgangspunkt i publikums 

erfaringer, nettopp følger et slikt etisk ansvar.222  

  I det fleksible museet karakteriserte Morgan selve monteringen som fleksibel.223 Her 

var det et viktig prinsipp at kurators estetiske sans fikk prege monteringen. Ved å vektlegge 

kurators estetiske sans trekker den alternative posisjonen her veksler på den estetiske 

posisjonen. Åpning mot det hellige baserte seg derimot på at monteringen fulgte vedtatte 

planer for å sikre integrering av alle elementer. Dermed brøt arbeidsmåter i Åpning mot det 

hellige med et viktig prinsipp for den estetiske posisjonen; forutsigbarhet var av stor 

betydning for gjennomføringen. Ved å følge vedtatte planer ble monteringsfasen forutsigbar. 

Kreativiteten ble del av prosessen i forkant, men ikke under montering slik de formaliserte 

arbeidsbeskrivelsene i Nasjonalmuseet innebærer. Ut fra dette kan det sies at 

utstillingsdesignerens praksiser innebærer en kreativ prosess i forkant, mens kuratorens 

praksiser innebærer en kreativitet under monteringen. Morten Steffensen hevder i antologien 

“Kunnskapslarm” at det er viktig at både prosessen i forkant av- og under montering ikke skal 

reduseres til fastsatte planer eller vedtatte manualer, fordi det ekskluderer kompleksiteten i det 

kreative og tverrfaglige. Ifølge ham reduseres da informasjon som er viktig både for museene 

og for publikum til faser i en plan.224 I Åpning mot det hellige var det derfor av særlig 

relevans at arbeidsmåtene hadde en forsøkskarakter. Med dette ble kurators estetiske smak 

ikke truet. Snarere imøtekom og tilpasset arbeidsmåtene hans kompetanse.  

  I lys av det fleksible museet kan Åpning mot det hellige betraktes som en ramme for 
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en felles prosess, som gjorde det mulig å fornye arbeidsmåter og samtidig inkludere nye 

løsninger i utstillingen og hvordan de kommuniserte med publikum. På den måten var det 

sammenheng mellom arbeidsmåter og utstillingen. I den estetiske posisjonen har det vært et 

poeng at utstillingene skal være et resultat av subjektiv smak og en fleksibel montering. 

Arbeidet i forkant av utstillingene preges av en akademisk tilnærming til arbeidsmåter som i 

mindre grad fører til en felles prosess, og som retter seg mot kunsten i større grad enn 

presentasjonsformen. En felles prosess bidrar ikke kun til en sammenheng mellom 

arbeidsmåter og utstilling, men påvirker også maktperspektivet. En studie av arbeidsmåter i 

Åpning mot det hellige har også vist at museenes gjøren er mer komplisert enn som så, idet 

det involverer individer som på samme måte som museene er bærere av strukturer. 

Paradoksalt nok vant kurator utstilling Hjernekraftprisen for utstillingens nyskapende 

formidlingsgrep. Således kan det virke som at prosjektgruppen likevel ikke stod samlet som 

avsender av det endelige resultatet: utstillingen, og at tverrfagligheten ikke ble formidlet utad. 

  Kort oppsummert: Samtidig som man kan hevde at Åpning mot det hellige var et 

samlende konsept, var resultatet av prosjektet i like stor grad preget av individenes evne til å 

tilpasse seg og inkludere hverandres kompetanser. Det handlet om kompromiss, men som 

likevel oppfylte de forskjellige deltakernes mål med utstillingen. Et viktig mål med Åpning 

mot det hellige var dialogen med publikum, men prosjektgruppens innsikt i hvem de laget 

utstillingen for er heller mer uklar, dette vil jeg drøfte i det følgende.  

6.2 Publikum som hellig 

Hvem er publikum? I boken The Love of Art (1969) undersøker Bourdieu kunstmuseenes 

publikum i et sosiologisk perspektiv. I samarbeid med Schnapper og Darbel, tar han for seg 

hvem publikum er og hvordan de oppfører seg i museene som nevnt i kapittel 3. I deres 

empiriske undersøkelse legges spesielt vekt på klasseforskjeller og et viktig funn var at det er 

de som har opplæring som får ta del i den estetiske erfaringen.225 I Distinksjonen, ti år senere 

(1979), legger Bourdieu frem en sosiologisk kritikk av dømmekraften eller smaken når han 

undersøker den kulturelle kapitalens rolle i det franske samfunn.226 Distinksjonen var på den 

måten en sosiologisk kommentar til filosofen Immanuel Kants Kritikk av dømmekraften, og 

den ble sentral i forståelsen av forholdet mellom kunsten og publikum. Det sosiologiske 
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perspektivet flyttet oppmerksomheten vekk fra kunstens interesser, som lenge hadde vært i 

fokus (jf. McClellan, 2008), og løftet isteden frem publikums interesser. Bourdieu 

konkluderer med at estetisk tilegnelse er knyttet til de intellektuelle, idet disse har en 

tradisjonell, kulturell kapital som gir grunnlag for å bedømme smak.227 Således viser han at 

estetiske idealer ikke er forenelig med utstillinger der formålet er å treffe et bredt publikum, 

fordi estetisk tilegnelse er knyttet til klasse.  

  Bourdieus sosiologiske undersøkelser er interessante for min undersøkelse fordi hans 

funn gjør det mulig å drøfte publikumsintensjonen i Åpning mot det hellige; hvem er 

publikum for prosjektgruppen? Sett i lys av et sosiologisk perspektiv kan mine informanters 

forståelse tolkes som sammensatt av ulike forståelser – hvilket jeg kommer tilbake til litt 

senere. Nasjonalmuseets idealer for arbeidsmåter og hvordan kunst skal stilles ut er som vist i 

kapittel 4 forankret i estetiske idealer for utstillingen, idealer som eksisterte lenge før 

konsolideringen. Mitt materiale har også vist at mine informanter har vært påvirket av sine 

roller og sin erfaring. Som det fremgår har kurator tradisjonelt hatt en særskilt rolle, hvilket 

har ført til at de estetiske idealene har vært dominerende, selv der man har hatt et mål om 

publikumsorienterte praksiser. I lys av Bourdieus undersøkelser tilsier dette at 

Nasjonalmuseets idealer ikke er forenlig med et mål om et bredt publikum. I Åpning mot det 

hellige ble arbeidsmåtene basert på at Media- og designgruppen, så vel som ledelsen, ønsket å 

ha fokus på det de omtalte som et bredt publikum. Med tanke på Nasjonalmuseets historie 

viser dette en vending mot et fornyet fokus på publikum, på individene og erfaringene de tar 

med seg inn i utstillingene. 

  Bourdieus konklusjon var at estetisk smak bestemmes av og er tilknyttet en bestemt 

klasse i samfunnet. Informantene brukte begreper som det “tradisjonelle publikum” – 

underforstått “vårt publikum” – de som pleier å komme for å se utstillinger. “Publikum 

forventer katalog til utstillingen, i hvert fall det tradisjonelle publikummet” (KU). Dette er 

interessant fordi det innebærer at informantene, slik Bourdieu beskriver, ekskluderer 

publikum som ikke har en kulturell kompetanse. Disse idealene tar ikke utgangspunkt i hvem 

publikum er, men hviler på at det er en eksklusiv gruppe som har felles referanser som dem 

selv. Forståelsen av publikum som det tradisjonelle publikum er dermed knyttet til begrepet 

klasse eller i alle fall et bestemt segment av befolkningen. Å skrive katalog har som jeg har 

vist vært en del av forskningspraksisene knyttet til utstillinger i Nasjonalmuseet, og innebærer 

akademiske og individuelle praksiser. Kurator utstilling hevder at dette i like stor grad er et 
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krav fra publikum, som idealer i Nasjonalmuseet. På den måten eksisterer det en idé om at 

museet og publikum deler de samme verdiene og referansene.  

  I posisjonen for estetisk betraktning av kunst eksisterer det en oppfatning som tar 

utgangspunkt i Kants betraktning av det skjønne: Som det som behager uten forståelse, og at 

dette fremdeles er relevant for å tilegne seg kunst.228 Appleton understreker at kurator skal 

forutsette at publikum er intelligente nok, og dermed ikke trenger tilpasning ut fra 

forkunnskaper.229 I lys av tradisjonalistenes krav er det dermed interessant å se på hvilke 

praksiser som kan ivareta både den kunsthistoriske forskningen og et publikumsfokus. I 

Åpning mot det hellige var det fokus på at de ulike rollene skulle få anledning til å 

spesialisere seg innenfor sine felt, og på den måten bidra med sin kompetanse. Slik ville 

prosjektgruppen åpne for å skape flere tolkningslag for publikum i utstillingen. 

Arbeidsmåtene innebærer altså ikke praksiser som utelukker kurator utstillings forskning, slik 

Appleton frykter ved utstillinger som har et publikumsfokus. 

  De estetiske idealene er spesielt fremtredende i kurator utstillings beskrivelser av hva 

han anså som viktig for kunstutstillingen: “Publikum trenger å få oppleve det beste for å 

forstå. Man skal la den gode kunsten komme frem” (KU). Videre hevdet kurator utstilling at 

god kunst handler om kvalitet. I lys av Bourdieus undersøkelse innebærer dette at kurator 

utstilling betrakter seg selv som en smaksdommer, i kraft av sin kulturelle kapital og 

profesjonelle kapital. Det understreker også at kvalitetsvurderingen er underforstått hos de 

som tilegner seg kunsten gjennom estetisk betraktning. Dette kan forstås som at de estetiske 

idealene former kurator utstillings syn. Det må også betraktes i forhold til de strukturer han er 

bærer av. Tradisjonalistene er for et museum for spesielt interesserte, der den estetiske 

betraktningen står i sentrum. Kurator utstillings syn kan ut fra det som her har fremkommet 

sammenlignes med tradisjonalistenes syn.  

  En bevissthet om at det er i ferd med å skje et brudd mellom museet og det 

“borgerlige” kunstsyn eksisterte også blant noen av informantene: “Publikum har ikke 

nødvendigvis de samme referansene som de som jobber i museet, og dermed må museet i 

større grad rette seg mot publikum” (UD). Utstillingsdesignerens utsagn understreker at 

utfordringen for museet nå er knyttet til å kartlegge hvem de lager utstillinger for, samtidig 

som dette er et vanskelig tema fordi det innebærer å bryte med tradisjoner som står sterkt i 

Nasjonalmuseet. Kurator utstilling mente tittelen, Åpning mot det hellige, ble viktig fordi: 
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“Tittelen innebar en åpenhet mot publikum, og det førte til at flere enn antatt ble interesserte” 

(KU). Således kan man vurdere det slik at et samlende konsept kan bidra til at 

kunstutstillingene treffer et bredere publikum, men at det fremdeles er liten innsikt i hvem 

publikum er. Dette understreker at endring av idealer i kunstmuseene tar tid, men som vist i 

denne oppgaven legger nye samarbeidsformer premisser for endring av idealer. 

  Utstillingsdesigneren og kurator formidling var opptatt av at et bredt publikum var i 

fokus for konseptet Åpning mot det hellige. De karakteriserte det de omtalte som det brede 

publikum som både det tradisjonelle publikum og de andre: “At utstillingene i dag må ha et 

annet perspektiv å sikte til hvis de skal treffe publikum, særlig de som ikke er vant til 

kunstutstillinger” (KF). Slik Bourdieu omtaler publikum som de dannede og de udannede, 

bruker kurator formidling fortsatt den samme inndelingen når han beskriver publikum. 

Professor i museumsstudier, Eilean Hooper-Greenhill betrakter fokuset på hvem publikum er, 

som et av de største utfordringene for museene i det 21. århundre.230 Grunnen er at kravet om 

å være publikumsfokusert også innebærer å studere og å ta innover seg hvem publikum er. 

Bare på den måten kan museene ifølge henne tilrettelegge for et bredt publikum; i konteksten 

av identitetsforskjeller så vel som politiske og kulturelle forskjeller. Hooper-Greenhill 

understreker at undersøkelsene må være kvalitative, slik at museene kan få innsikt i 

publikums meningsdanning.231 I 2011 gjennomførte Nasjonalmuseet en 

publikumsundersøkelse. Den ble utført av kulturanalysebyrået Perduco Kultur, og presentert i 

rapporten “Publikum – hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design”.232 Rapporten konkluderer med at en overordnet utfordring er å rekruttere et bredere 

publikum.233 Min undersøkelse viser likeledes at informantene i liten grad forholdt seg til 

hvem publikum egentlig er, men deres egne antakelser.  

  I lys av tradisjonalistenes syn på temporære utstillinger, er dette formatet betraktet 

som egnet for å eksperimentere. At Åpning mot det hellige ble valgt som pilot hadde nettopp 

med dette å gjøre – at det var en temporær utstilling. Utstillingsdesigneren skilte også mellom 

type utstillinger, og hun mente dessuten at det var mindre sannsynlig at nye måter å stille ut 

på ville påvirke de permanente utstillingene. Dette understreker at ulike typer utstillinger er 

knyttet til ulike idealer for utstillingsmåter, og at dette også påvirker premissene for endring i 

idealer for praksiser, slik tilfellet også er i Nasjonalmuseet.  

                                                 
230 Hooper-Greenhill, “Studying Visitors”, 362. 
231 Ibid., 373. 
232 Gran og Wedde, “Publikum – hvem, hva, hvorfor?”. 
233 Ibid., 12. 
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  Ut fra mine informanters beskrivelser, eller mangel på utdypende beskrivelser, kan det 

virke som om publikum for dem nærmest er “hellige”. Publikum er ikke betraktet som 

differensiert, men som en definert gruppe, og dette er underforstått blant informantene. På den 

måten blir det hellige her et tabu, i betydningen; “noe som ikke må røres ved”, fordi det er en 

del av de etablerte estetiske idealene.234 Publikum er knyttet til klasse, og ved å ta 

utgangspunkt i at “den gode smak” er definerende for utstillingene, innebærer dette å 

ekskludere de som ikke har en kulturell kompetanse (jf. Bourdieu, 1969). Selv om intensjonen 

er å treffe en bred publikumsgruppe, er deres idealer knyttet til “det tradisjonelle publikumet”, 

og dermed en generalisering av publikum. Dette viser at idealene knyttet til hvem publikum er 

og organiseringen av Åpning mot det hellige med sikte på å tilrettelegge for allmengyldige 

erfaringer ikke var det samme. S. Hein tar opp denne utfordringen, og hevder at museene må 

forutsette at noen erfaringer er allmenne. Ved å ta utgangspunkt i disse gjøres utstillingene 

tilgjengelig for flere. Det er likevel et poeng å trekke frem at organiseringen ikke var basert på 

tidligere publikumsundersøkelser av hvem publikum egentlig er, eller hvordan publikum 

egentlig ønsker å tilegne seg kunst. Organiseringen tok utgangspunkt i prosjektgruppens syn 

på allmennmenneskelige erfaringer. Således blir intensjonen i Åpning mot det hellige som en 

publikumsorientert utstilling “en åpning for det hellige publikum”, selv om organiseringen 

baserte seg på individuelle erfaringer. Det understrekes derfor at det på tross av alternative 

praksiser er behov for publikumsundersøkelser.  

6.3 Alternative praksiser: Å gjøre museologi 

Organiseringen i Åpning mot det hellige tok utgangspunkt i en tverrfaglig modell, der Media- 

og designgruppen fikk en sentral rolle sammen med kurator formidling og kurator utstilling. 

Det emiske begrepet “treenighet” karakteriserte samarbeidet. Analysen viste at det har vært 

utfordrende å skape tverrfaglighet i Nasjonalmuseet med rollefordelingen slik den er 

beskrevet i prosjektmanualen. Den formaliserte modellen som innebærer en kjernegruppe 

antyder at noen tilhører kjernen, mens andre ikke gjør det. Treenighetsmodellen var dermed å 

betrakte som alternative praksiser til det eksisterende. Dokumentanalysen viste at 

arbeidsmåtene i museet kan betraktes som sammensatte av museets og de museumsansattes 

idealer. Ulike prosjektgrupper vil derfor lede til ulike typer samarbeid, men alltid med 

utgangspunkt i en kjernegruppe og en prosjektleder, slik museets idealer innebar. Tross 

                                                 
234 Store norske leksikon, s.v. “Tabu”, https://snl.no/tabu (oppsøkt 31.08.2016). 

https://snl.no/tabu
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modeller er det slik at konflikter har oppstått slik det beskrives i strategiplanen, og det viser at 

organisasjonen består av idealer og praksiser som stemmes mot hverandre. Uavhengig av 

modell er dermed samarbeidet avhengig av individene som deltar. Åpning mot det hellige tok 

utgangspunkt i nye idealer for arbeidsmåter og utstillingen, som jeg i det følgende vil drøfte i 

forhold til deltakernes gjørenperspektiv på egne praksiser. 

  Når Åpning mot det hellige her studeres i lys av Roberts understrekning av 

utstillingsdesign som prosess og helhet, ses arbeidsmåtene som en forutsetning for en 

helhetlig presentasjon av kunst.235 Innenfor den alternative posisjonen vektlegges 

kompleksiteten i samarbeidet, det vil si at avgjørelser, valg og kreativitet betraktes som et 

resultat av en felles prosess fremfor individuelt arbeid. Et fokus på prosesstenkning er ikke en 

del av Nasjonalmuseets formaliserte arbeidsbeskrivelser. I Åpning mot det hellige var det 

utstillingsdesigneren som gjorde deltakerne bevisste på at prosessen i forkant har like stor 

betydning som den ferdige utstillingen. Å ha et slikt prosessperspektiv innebærer en 

museologisk reform i museene ifølge S. Hein.236 

  Kurator utstilling fortalte at han hadde sett potensialet i å la utstillingsdesigneren 

komme med forslag til presentasjonsform etter de første innledende møtene. Dette gir grunn 

til å tro at en gjensidig forståelse av innholdet førte til at deltakerne kunne komme på banen 

med sine bidrag til prosjektet. De innledende møtene kan slik betraktes som et viktig 

utgangspunkt for prosessen: Å bli kjent med innholdet og med hverandres faglighet og 

egenskaper. Roberts funn viser at oversettelse av mandatet er den vesentlige delen av 

prosessen. Materialet viste på sin side at det var samtalene om innhold som åpnet for 

samarbeidet: treenigheten. Det spesielle i Åpning mot det hellige var at idealene for disse 

arbeidsmåtene ikke var formalisert, som i dette tilfellet førte til at utstillingsdesigneren fikk en 

opplæringsfunksjon. Pilotprosjektets karakter som et sted å prøve ut arbeidsmåter er derfor 

relevant for å forstå rollefordelingen.  

  Roberts hevder at oversettelsen innebærer å stille kritiske spørsmål til innholdet i 

mandatet, for på den måten å finne virkemidler til å oversette innholdet i utstillingene.237 I 

Åpning mot det hellige var det utstillingsdesigneren som stilte spørsmålene til kuratorene. 

Hun fortalte at hun inntok rollen som publikum, og stilte naive og kritiske spørsmål, i tillegg 

til designrelevante spørsmål. Av materialet fremkom at utstillingsdesignerens 

“publikumsperspektiv” var et essensielt bidrag som ledet deltakerne inn på nye og kreative 

                                                 
235 Roberts, “Interpretation design”, 199. 
236 S. Hein, The Museum in Transition, 67. 
237 Roberts, “Interpretation design”, 204. 
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tanker/løsninger, som på en avvæpnende måte altså ikke virket truende for de andre 

deltakernes faglighet. Ved å være den som stilte slike spørsmål kunne utstillingsdesigneren i 

denne sammenheng betraktes som en overordnet museolog. Hun bevisstgjorde de andre på 

utstillingens formål og muliggjorde det å bringe inn perspektiver på publikum som aktive 

deltakere i utstillingen. Prosessen innebar på den måten å dekonstruere kompleksiteten ved å 

stille spørsmål ved utstillingens mandat. Slik kunne prosjektgruppen oversette kurators 

forskning og pedagogens formidlingsmål slik det fremkommer i utstillingens mandat, og 

videreutvikle eller revurdere innholdet. På den måten ble en selvkritisk og reflekterende 

arbeidsmåte til en utstilling som inkluderte flere ulike tilnærmingsmåter til kunstverkene. 

Blant annet var et resultat av denne prosessen en av museumsfilmene i utstillingen, der 

kuratorene reflekterer over utstillingens tematikk istedenfor å presentere enhetlige fortellinger 

om kunstverkene i utstillingen. Her var det også et poeng å synliggjøre for publikum hvem 

som stod bak utstillingen. Det er mulig å forstå det slik at det å være transparente i prosessen 

kan lede til en transparens i selve utstillingen. 

  Slik jeg tolker det gir ikke de formaliserte arbeidsbeskrivelsene i Nasjonalmuseet rom 

for at prosjektgruppen kan være kritiske til mandatet, fordi det er ledelsen som skal vedta 

innholdet. Mandatet leder utstillingene fra start til ferdig produkt uten at det oppstår en 

tverrfaglig refleksjon eller revurdering av mandatet underveis. Det er derfor også grunn til å 

tro at prosjektets karakter – at det var en pilot og en utstilling som ikke var et resultat av 

forskning – både muliggjorde og forutsatte endring av praksiser. Et interessant aspekt ved å 

inkludere utstillingsdesignerens kompetanse i Åpning mot det hellige, er at utstillingsdesign i 

seg selv kan betraktes som en tverrfaglig kompetanse. Utstillingsdesigneren baserte seg på 

samme forståelse av utstillingsdesign som Roberts: Å medtenke og integrere kompetanser for 

å skape et helhetlig utstillingsdesign. På den måten bygger ikke utstillingsdesign på 

individuelle praksiser slik blant annet kuratorstyrte praksiser gjør, men tar utgangspunkt i 

integrasjon av kompetanser – både i arbeidsmåter og i utstillingene. Det var derfor en 

forutsetning for utstillingsdesigneren at hun fikk stille spørsmål om innhold og 

formidlingsmål, dette virket også inn på hennes rolle. 

  En annen faktor som fungerte som et oversettingsverktøy for innholdet var 

visualiseringen, som på sin side var et resultat av at møtene foregikk i et prosjektrom med 

muligheter for å visualisere verkslisten og salene verkene skulle vises i. Arbeidsmåtene kan 

ses i lys av “det fleksible museet”, der visualisering skaper en direkte involvering med 

verkene og skaper grunnlag for de valgene som tas. Visualiseringen og en taktil tilnærming til 
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konseptet muliggjorde for prosjektgruppen i Åpning mot det hellige å analysere seg frem til 

opplevelser for publikum. Visualiseringen ga muligheter for diskutere på andre måter enn 

tidligere, samtidig som det ble mulig å tenke tematisering og helhet i utstillingen. 

Visualiseringen skapte således også et grunnlag for tverrfaglighet: En direkte involvering som 

i Morgans forståelse av fleksible praksiser.  

  Slik jeg forstår det innebar oversettelsesrollen å skape bevissthet for hvorfor noe 

gjøres og hvordan, men også for å skape nært samarbeid mellom ulike roller og profesjoner. 

At utstillingsdesigneren fikk denne rollen i Åpning mot det hellige handlet om at den var en 

pilot, der nye idealer ble presentert for å integrere Media- og designgruppens arbeidsmåter. 

Likeledes kan det betraktes som et resultat av at utstillingen var basert på innlån og at arbeidet 

i den tidlige fasen var preget av ulik følelse av eierskap, som dermed ga ulikt grunnlag for å 

diskutere innhold og formålet med utstillingen. Fordi deltakerne i et prosjektarbeid er 

forskjellige individer kan de spille ulike roller, men som denne undersøkelsen har vist 

innebærer dette at det tilrettelegges for prosesser der ulike ekspertiser involveres på et tidlig 

stadium, og der tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming er et mål. Dermed kan flere 

involveres og innta rollen som museolog, eller refleksjonen kan oppstå i felles diskusjoner. 

  En arbeidsmåte der deltakerne har en selvkritisk og reflekterende holdning til de 

valgene som prosjektgruppen tar, vil gjøre museene mer bevisste på museale praksiser skriver 

Maurstad og Hauan (2012).238 Den kritiske museologien har som vi har sett inntatt et 

gjørenperspektiv, der det som skjer i prosessene i museene blir ansett som kunnskap om 

museene. Min undersøkelse har vist at kuratorstyrte arbeidsmåter ikke bidrar til at kritiske 

spørsmål stilles, hverken til arbeidsmåtene eller til utstillingene, fordi det ikke gir rom for en 

slik vurdering eller en slik grad av tverrfaglighet. I Åpning mot det hellige bringer 

utstillingsdesigneren med seg det kritiske blikket, og gjør kuratorene oppmerksomme på å 

vurdere publikumsopplevelser, reflektere over deres forståelse av innhold og hva som er 

sentralt for utstillingen. På den måten synliggjøres kompleksiteten i prosessen fra idé til ferdig 

produkt for de involverte. Christensen hevder at den grunnleggende utfordringen for å skape 

tverrfaglighet og et museum for et bredt publikum ligger i den museale selvforståelsen.239 

Dette innebærer at museene, ledelsen og de ansatte får en større innsikt i nyansene i publikum 

så vel som i egne praksiser. Forstått ut fra Christensen avhenger også publikumsorienteringen 

av museenes selvforståelse.  

                                                 
238 Maurstad og Hauan, “Universitetsmuseenes gjøren: Om redskaper og relasjoner i museenes 

kunnskapsproduksjon”, 18. 
239 Christensen, “Mellem formidling og kommunikasjon”, 135-136. 
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  Kurator formidling hevdet at publikumsorienterte praksiser har møtt motstand i 

Nasjonalmuseet, og at de fremdeles gjør det. Han understrekte at det ikke nødvendigvis er en 

sammenheng mellom økte budsjetter til formidling og publikumsorienterte praksiser. Kurator 

formidling bringer inn et “gjørenperspektiv”: Han anser innføringen av nye arbeidsmåter som 

et resultat av at nye ideer og alternativer til museets idealer erfares gjennom gjøren, vurderes 

og enten forkastes eller beholdes. Kurator formidlings utsagn vitner om at informantene også 

var seg bevisste at nye måter å arbeide på kan føre til endring i idealer. Prosjektlederens 

utsagn understrekte det samme: “Åpning mot det hellige har ikke ført til en radikal endring av 

hele tenkemåten i museet. Men det kan hende man er mer oppmerksom på hva som skal til for 

at man skal lykkes, og at det innebærer å tenke helhet” (PL). 

  Jeg tolker det slik at Åpning mot det hellige handler om arbeidsmåter der deltakerne 

hadde et kritisk perspektiv på sin gjøren, fordi det i oversettelsen av innholdet også oppstår en 

refleksjon omkring hvordan og hvorfor utstilling. Prosessperspektivet gjorde dem bevisste på 

kompleksiteten i tverrfagligheten og avgjørelsene som ble tatt. Inngangen til en felles prosess 

var utstillingsdesignerens kritiske spørsmål, som ledet gruppen til å oversette mandatet og 

jobbe som en treenighet. Rollen som oversetter synes derfor sentral for et tverrfaglig 

samarbeid og for prosessorienterte praksiser. Drøftingen har vist at museal selvforståelse leder 

til tverrfaglighet og utstillinger med en intensjon om et bredt publikum. Kurator formidling 

understrekte også at en bevissthet om egen gjøren også kunne lede til endring i praksiser.  

6.4 Oppsummering: Premisser for endring av 

idealer for arbeidsmåter og idealer for utstillinger 

Om en holder frem eksempler på alternative praksiser som “Det fleksible museet” og en 

tverrfaglig tilnærming til utstillingens form og innhold, kan arbeidsmåtene i Åpning mot det 

hellige selv betraktes som alternative idet de blant annet integrerte ulike kompetanser. Med et 

ønske om å skape et mer transparent forhold mellom publikum og museet, gikk deltakerne 

bort fra akademiske praksiser som tidligere hadde vært gjeldende i museet – der individuelle 

og subjektive valg i større grad var vektlagt enn en felles prosess. Arbeidsmåter som i Åpning 

mot det hellige – der museet gjør museologi – vil etter alt å dømme lede til at det kritiske 

perspektivet videreføres til utstillingene. Dette er en kontrast til utstillinger der valg baseres 

på individuell smak, der det forutsettes at publikum har de samme referansene. Kan det med 

dette forstås at et kritisk perspektiv således ikke er forenelig med estetiske idealer? Museet i 
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forandring innebærer slik jeg tolker det idealer som tar sikte på en større tverrfaglighet, der 

hensikten er å skape flere tolkningslag for å tilegne seg utstillinger, og der individets 

livserfaringer er i sentrum for interessen – dette framfor å rette oppmerksomheten mot en 

bestemt målgruppe. I Åpning mot det hellige innebar dette å la et samlende konsept lede 

prosessen i arbeidet med utstillingen, og å skape en totalopplevelse der publikums 

livserfaringer stod sentralt for opplevelsen av verkene. For informantene er imidlertid 

publikum en definert gruppe mennesker som de selv tar for gitt, men som de unnlater å 

skildre idet publikummet er knyttet til klasse – underforstått en klasse i det høyere sjiktet.   

 

 

Figuren illustrerer mine funn i undersøkelsen: At det er mulig å sette opp nye idealer for å endre/forskyve 

arbeidsmåter. 
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7 Avsluttende betraktninger 

For å se på hvordan nye samarbeidsformer samsvarer eller utfordrer det bestående i 

Nasjonalmuseet, har jeg i denne oppgaven drøftet kunstutstillingenes funksjon og idealer for 

arbeidsmåter, og hvordan disse praktiseres. Dette med utgangspunkt i et spesielt prosjekt – 

Åpning mot det hellige. Undersøkelsen er basert på de museumsansattes fortolkning av sine 

arbeidsmåter. Jeg har studert hva slags forhold det er mellom idealer og praksiser når ulike 

fagdisipliner samarbeider på nye måter som ikke er formalisert i museet. Ved å beskrive, 

studere og fortolke informantenes forståelse og beskrivelser i retrospekt, har det vært mulig å 

dekonstruere museale praksiser. Funnene i undersøkelsen har videre blitt drøftet ut fra tre 

ulike posisjoner som jeg har identifisert i kunstmuseenes historie: Den “estetiske”, den 

“pedagogiske” og den “alternative” posisjonen. Disse har blitt sammenholdt med og holdt opp 

i mot Nasjonalmuseets idealer.  

  Gjennom å undersøke hva slags forhold det er mellom idealer og praksiser i arbeidet 

med Åpning mot det hellige, har jeg kunnet vise hvordan museenes gjøren i forbindelse med 

utstillingsproduksjon er sammensatt. Den innebærer en kompleks prosess som avhenger av 

enkeltindividene og rammen for prosjektet. I forlengelse av dette har jeg også kunnet 

problematisere hva som er museenes oppgave og hensikt i samfunnet. 

  Sentralt i arbeidet med Åpning mot det hellige er hvordan informantene har gitt 

hverandre spillerom. Dette kommer til syne i deres beskrivelser der alle fremhever et stort 

engasjement rundt et felles konsept, der de fikk gjennomslag for sine ønsker, og der 

tverrfaglighet hadde en viktig funksjon. Prosjektets fleksible karakter, med spesiell vekt på 

diskusjon av uferdige ideer og de involvertes innstilling til å ta sjanser, ble viktige 

forutsetninger for at det oppstod en forskyving av praksiser.  

  Alle grep i utstillingen ble argumentert for i henhold til et samlende konsept, og 

visualisering la grunnlaget for å overføre planene til utstillingsrommet. En slik 

tilnærmingsmåte bryter med kuratorenes rolle som smaksdommer i kunstmuseene. På 

bakgrunn av min undersøkelse kan det argumenteres for at det gjennom et samlende konsept 

oppstår en flatere maktstruktur og utstillinger der det tilrettelegges for flere ulike måter å 

erfare kunst, taktilt så vel som gjennom kontemplasjon. Dette muliggjør en kombinasjon av 

interaktivitet og kontemplasjon – to grep som tidligere har framstått som mer eller mindre 

uforenelige. I Åpning mot det hellige ble disse grepene forent ved at utstillingen handlet om å 

skape en totalopplevelse. I totalopplevelsen ble idealer fra de tre posisjonene muliggjort, og 
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utstillingen rommet flere tolkningslag. Jeg hevder derfor at utstillingen trekker veksler på 

posisjonen for den estetiske betraktning av kunst. Samtidig må arbeidsmåtene i all hovedsak 

kunne plasseres innenfor den alternative posisjonen. Av betydning var den taktile og sanselige 

prosessen som resulterte i en utstilling som nettopp spilte på disse elementene. 

  Åpning mot det hellige henvender seg til publikum og antyder en “åpning” - i 

betydningen innsikt – i museale praksiser. Denne innsikten ble formidlet gjennom 

museumsfilmer, religiøs og estetisk kontemplasjon og interaktivitet som i “hands on”. Slik 

utstillingsdesigneren beskrev det, ønsket de å lære opp publikum til å betrakte kunst på en mer 

interaktiv måte, blant annet ved å la dem nyttiggjøre seg egen livserfaring i betraktningen, 

gjennom det allmenne budskapet utstillingen spilte på. Fokuset på åndelighet var også et 

perspektiv som ble fremhevet for å gjøre utstillingen relevant for publikum.  

  Å skape en dialog med publikum i utstillinger er vanskelig uten å ha en nyansert 

forståelse av hvem publikum er. Informantene hadde en underforstått holdning til hvem de 

regnet som Nasjonalmuseets publikum. Det er nærliggende å tenke om publikum som 

“hellige” i informantenes øyne – at de er opphøyet – og at det er vanskelig, eller nær sagt 

tabubelagt å snakke om hvem de er, fordi dette er knyttet til klasse. Denne holdningen kan 

også sies å ligge dypt forankret i kunstmuseene for øvrig, da de siden “tidenes morgen” har 

inntatt en posisjon som tilsier at kunst skal tilegnes gjennom estetisk betraktning.  

  Ved å tre inn i “det hellige rom” som forsker, var det mulig å undersøke museets 

“backstage”, slik Goffman bruker begrepet, for å forstå hva slags forhold det er mellom 

idealer og praksiser. Inndelingen i avdelinger og de ulike arbeidsmetodene jeg ble introdusert 

for, ga meg et innblikk i en sammensatt organisasjon som også hadde et fysisk uttrykk. Blant 

annet var det en tydelig forskjell på prosjektrommet og på forskerens kontor: I 

prosjektrommet opplevdes dørstokken lavere. I kontrast til det inntrykket jeg fikk da jeg entret 

forskerens kontor, var det i prosjektrommet åpnet for samarbeid på tvers av fag og forskning. 

De eksperimenterende og improviserende metodene som prosjektgruppen benyttet står i 

kontrast til den akademiske tilnærmingen til arbeidsmåte og utstilling, som vi for øvrig har 

sett at har vært et viktig utgangspunkt for Nasjonalmuseet. Oppgaven peker på at det 

eksisterer to syn på kunstutstillingenes funksjon, som fremdeles er relevante, og som har vært 

aktuelle siden de første offentlige kunstmuseene. Materialet viser at posisjonene fortsatt 

eksisterer, men at alternative praksiser kan føre til tverrfaglighet der publikumsorienterte 

utstillinger er ønskelig. 

  Min undersøkelse sier noe om praksiser og måter å stille ut kunst på i ett bestemt 
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prosjekt som innebar en endring fra de tradisjonelle arbeidsmåtene. Når man undersøker 

museale praksiser innebærer det at man undersøker hva slags forhold det er mellom idealer og 

praksiser, både museets og individenes. Videre er det i dette forholdet mulig å se på premisser 

for endring: Hvordan nye idealer kan føre til forskyving i praksiser. Fordi jeg ikke kan 

rekonstruere Åpning mot det hellige, da intervjuene er informantenes fortolkning i retrospekt, 

er det fremdeles mye jeg ikke vet om utstillingen og om Nasjonalmuseets praksiser. Derfor er 

det også flere aspekter ved pilotprosjektet som det kunne vært interessant å se nærmere på. 

Ikke minst ville det vært interessant å undersøke forhold i Nasjonalmuseets arbeidsmåter og 

utstillinger i forlengelse av prosjektet.  

  I min oppgave har kurator utstillings- og utstillingsdesignerens rolle fått mye 

oppmerksomhet. Dette kan ha gått på bekostning av nyere perspektiver på 

museumspedagogikk og hvilke potensielle ressurser som dette feltet innehar, særlig med 

tanke på nyere formidlingsgrep, refleksjon rundt formidlingsstrategier og kurator formidling 

som ressurs i en kritisk museal praksis. En studie med fokus på dette kunne løftet frem 

relevant kunnskap som jeg har utelatt eller oversett. I forlengelse av mine tolkninger, kunne 

det også vært interessant å se nærmere på publikum som hellig for å undersøke 

kunstmuseenes forhold til publikum. Dette kunne vært gjort som en sammenligning av 

utvalgte museer, for å se hvorvidt det styrker min tolkning. Kunnskap fra en slik studie kan 

også gi et bredere bilde av publikumsorienterte praksiser i kunstmuseene. Med en helt annen 

vinkling kunne man sett på hvorvidt museets intensjon stemmer overens med publikums 

mottakelse. Eventuelle funn ville kunne bidra til en utvidet forståelse av 

kunnskapsproduksjonen. Et forhold som jeg ikke har hatt fokus på i min oppgave er den 

analytiske avgrensningen generasjon. Med tanke på den tydelige generasjonsforskjellen 

mellom de ulike informantene i min studie, kunne det vært interessant å se nærmere på 

hvordan de ulike generasjonene praktiserer sine roller – herunder om forholdet generasjon er 

av betydning når det gjelder maktfordeling, valg av arbeidsmetoder og idealer for 

utstillingenes funksjon. 

  På det tidspunktet jeg gjorde intervjuene hadde Media- og designgruppen vært 

involvert i to andre prosjekter, der de samme arbeidsmetodene preget arbeidet og 

utstillingene. kjARTan Slettemark var det ene, og Alene med naturen. Dahls og Friedrich 

landskaper (10.10.2014-04.01.2015) det andre. Sistnevnte hadde akkurat åpnet da intervjuene 

ble gjort. Alene med naturen var et resultat av samarbeid mellom de samme deltakerne som i 

Åpning mot det hellige, og ble av informantene betraktet som en direkte konsekvens av 
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pilotprosjektet. Utstillingsdesigneren fortalte at arbeidsmetodene hadde spredd seg i museet 

selv om praksisene ikke var formalisert, men at resultatet av prosjektmodellen i mindre grad 

var reflektert over. Dette understreker nok en gang behovet for å evaluere museenes gjøren, 

for å trekke ut kunnskap og for å kunne vurdere hvorvidt nye praksiser representerer idealer 

som skal videreføres. Da jeg gjorde mine intervjuer var det foreløpig uvisst hva som ville bli 

Media- og designgruppens fremtid i museet. I ettertid har jeg blitt informert om at Media- og 

designgruppen er formalisert som offisiell gruppe i museet, og har fått eget budsjett.240 

  En tverrfaglig samarbeidsform har som vi har sett blitt relevant for de temporære 

utstillingene, men ikke for de permanente utstillingene av Nasjonalmuseets samling. Hvilke 

grep Nasjonalmuseet vil gjøre på Vestbanen gjenstår å se. Ifølge informantene var museets 

strategier vanskelige å oppfylle slik situasjonen var da intervjuene ble gjort. De hadde 

imidlertid forhåpninger om endringer når museet flytter. Flytting av institusjonen innebærer 

som nevnt innledningsvis en kraftig endring, og spesielt utstillingsdesigneren hadde tro på at 

identitetsbyggingsprosessen som var satt i gang som en del av forberedelsene frem til nytt 

museum ville føre til endringer i arbeidsmåter og samarbeidsformer. Det er ut fra min analyse 

kommet frem at kunstmuseenes identitet endres sakte, og nødvendigvis ikke slik ledelsen 

ønsker seg eller tenker seg. Identiteten er også godt forankret i etablerte praksiser, slik min 

oppgave viser. Det skal derfor bli interessant å følge det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. 

Hvilken rolle vil museet innta og hvilke samarbeidsformer vil oppstå innad i og på tvers av 

avdelingene? Vil de spille videre på de alternative arbeidsmåtene, eller vil de opprettholde 

“gamle vaner” - i betydningen gamle praksiser og idealer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
240 E-post korrespondanse med utstillingsdesigneren, 17.12.2014. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

1 Presentasjon av informanten: 

1.1 Hva er din fagbakgrunn? 

1.2 Hvor lenge har du vært ansatt i Nasjonalmuseet (eventuelt før konsolideringen i 

2003)?  

2 Innledning 

2.1  Hvorfor ønsket Nasjonalmuseet å vise Åpning mot det hellige utstillingen?  

2.2  Hva var utstillingens tematikk?  

2.3  Hva er et pilotprosjekt?  

2.4 Kunne hvilke som helst utstilling blitt brukt som eksempel i pilotprosjektet?  

 

3 Nasjonalmuseets formaliserte arbeidsbeskrivelser 

3.1 Hvordan organiseres arbeidet med utstillinger i Nasjonalmuseet?  

3.2 Hvordan vil du beskrive de tradisjonelle praksiser i Nasjonalmuseet? 

3.3 Hva er forbildet for disse praksisene? 

3.4 Hvilke ansvar har avdeling du tilhører hatt når det gjelder utstillingsproduksjon?  

 

4. Ansvarsfordeling i prosjektgruppa 

4.1 Hva tror du var hensikten med pilotprosjektet?  

4.2 Fortell om ditt ansvar i prosjektgruppa.  

4.3 Hvordan fungerte ansvarsfordelingen?  

4.4 Hvordan mener du ansvarsfordelingen burde vært?  

4.5 Hvilke rolle og ansvar hadde direktøren (eller ledelsen)?  
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5 Organiseringen 

5.1  Hva var dine arbeidsoppgaver i Åpning mot det hellige? 

5.2  Hvordan fungerte samarbeidet med de andre i prosjektgruppa? 

5.3  Hvilke deler av prosessen opplevdes som et gjennombrudd? 

5.4  Hva hadde prosessen og de valgte arbeidsmetoder å si for resultatet? 

5.5  Hva synes du ville vært de ideelle arbeidsmetoder? 

 

6 Intensjonen med utstillingen 

6.1 Hva ønsket dere å fortelle med måten utstillingen ble presentert?  

6.2  Hvordan ble kunstverkene (innhold) og design/kontekst(form) satt sammen?  

6.3  Hvordan påvirket utstillingsdesignet formidlingen av utstillingens innhold? 

6.5 Hvordan ble publikum definert, og hvordan påvirket det presentasjonen av 

kunstverkene? 

6.6 Hvorfor valgte dere å vise “behind the scenes” filmer? Har det blitt gjort ved tidligere 

utstillinger? 

 

7 Inspirasjonskilder for organiseringen og resultatet av organiseringen 

7.1 Hvilke arbeidsmetoder var endret eller nye? På hvilke måte?  

7.2 Eksisterer det konkrete inspirasjonskilder for praksisen?  

 

8 Resultat av pilotprosjektet 

8.1 Hvilke forventninger hadde du til utstillingen?  

8.2  Hva tenker du om den tradisjonelle kuratorrollen- og hvordan den forholder seg til 

dette prosjektet? 

8.3  Hvilke betydning har pilotprosjektet hatt for Nasjonalmuseets praksis? 

8.4 Har organiseringen benyttet i Åpning mot det Hellige blitt benyttet i andre 

utstillingsprosjekter?  
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Vedlegg 2: Organisasjonskart 

Organisasjonskartene er tilsendt i e-post fra saksarkivansvarlig, Nasjonalmuseet for kunst, 

arkitektur og design, 03.04.2016. 

 

Figur 1: Organisasjonskart 1.juni.2003 -7.februar.2005: 
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Figur 2: Organisasjonskart 8. februar 2005 – 31. august 2009: 
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Figur 3: Museet har fra 1. september 2009 og pr dags dato følgende 

organisasjonskart: 
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Vedlegg 3: Illustrasjoner av min tolkning av organiseringen 

Figurene illustrerer min fortolkning av samarbeidsmodeller i Nasjonalmuseet: 1. “Idealer for organiseringen”, 2. 

“Den etablerte forståelsen av organiseringen”, og 3. “Organisering i Åpning mot det hellige”. 
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Vedlegg 4: Illustrasjoner av arbeidsprosessen, 

plantegninger og utstillingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 2 Foto fra prosjektrommet: Visualisering og idéutvikling. Copyright: Nasjonalmuseet, for kunst, arkitektur og 

design. 
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 Copyright: Nasjonalmuseet 

 

 

 

 

 

 

 

Ill.4 

 

 

 

Ill.3 Visualisering av den tematiske organiseringen, der alle elementer er satt inn i en helhet. Copyright: 

Nasjonalmuseet, for kunst, arkitektur og design. 

 

 

 



 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. 4 Visualisering av integrasjon av designelementer, formidlingsplattformer, kunstverkene og publikum. 

Copyright: Nasjonalmuseet, for kunst, arkitektur og design. 

 

Ill. 5 Dokumentasjonsfoto av “høyalteret” i utstillingen. Sammenlignet med ill. 4, ser man her sammenhengen 

mellom visualiserte planer og ferdig utstilling. Copyright: Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 

og design/The National Museum of Art, Architecture and Design. 
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Ill. 6 Dokumentasjonsfoto fra utstillingen Åpning mot det hellige, som viser hvordan designelementer, ulike 

formidlingsplattformer og kunsten inngår i en helhetlig presentasjon. Copyright: Børre Høstland / 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/The National Museum of Art, Architecture and Design. 
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Ill. 7 Dokumentasjonsfoto fra utstillingen Åpning mot det hellige, som illustrerer publikums tilegnelse av 

verkene. Copyright: Børre Høstland / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/The National Museum of 

Art, Architecture and Design. 
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