


Kun(st) 
for 
eliten?

Formidlingsseminar 
28.–29. november 2013

#kunstformidling2013

Trådløst nettverk
Navn: NMK   Passord: MuncH!50NMK



Flere sentrale samfunnsaktører har i den senere tid satt fokus på kulturlivets 

smale nedslagfelt. Særlig museene har fått kritikk for at de henvender seg til 

«ekspertene» og ikke til folk flest.

Mens stadig flere strømmer til vitensentrene, står flere kunstarenaer 

tomme. Hvorfor er det slik? Er kunstutstillinger for kompliserte for folk 

flest? Er det for lite interaksjon, inspirasjon og spennende kunnskap å hente? 

Hvor dyktige er vi til å skape de gode opplevelsene? Er kunstmuseene 

i for stor grad rettet mot en smal elite som er kjent med teoriene og 

faguttrykkene? 

I en verden full av lettfordøyelige inntrykk burde det være et stort behov for 

mer komplekse visuelle virkeligheter som kan fremkalle følelser og gjøre oss 

klokere. Hvordan kan vi formidle det eksklusive, komplekse og teoretiske 

uten å ekskludere?

Velkommen

10.45 REGISTRERING OG KAFFE

11.15 VELKOMMEN
PER ODD BAKKE, AVDELINGSDIREKTØR LANDSDEKKENDE PROGRAM, 
NASJONALMUSEET 

11.20 KUN(ST) FOR ELITEN?
KNUT OLAV ÅMÅS, STATSSEKRETÆR, KULTURDEPARTEMENTET

11.30  HVA GJØR VITENSENTRENE SOM KUNSTARENAEN KAN LÆRE 
AV? 

JON HAAVIE, UTSTILLINGSANSVARLIG VITENSENTERET, NORSK TEKNISK 
MUSEUM

Vitensentrene har stor tilstrømming av besøkende. Jon Haavie presenterer 
erfaringer fra sin jobb og forsøker å se vitensentrenes metodikk i sammenheng med 
kunstverdenens. 

Som utstillingsansvarlig ved Vitensenteret lager Haavie installasjoner, utstillinger, 

undervisningsopplegg og festivaler der publikum involveres gjennom interaktivitet og egen 

skaperkraft.

12.00 MAINSTREAM AND NICHE – YOU CAN DO BOTH
MARC SANDS, DIRECTOR OF AUDIENCES AND MEDIA, TATE

Tate has been hugely successful in attracting large audiences to its museums.  At 
the last count, in excess of 7 million per year visited the 4 Tate galleries across the 
UK, and a further 13m visited the Tate’s website. In addition, our presence in social 
media is flourishing. Beneath the headlines, however, Tate is carefully constructing 
programmes and marketing campaigns to attract audiences that are harder to reach 
and for whom an art gallery is not necessarily first on the agenda to visit. How has Tate 
managed to attract the mass audiences whilst not ignoring the niche?

Marc Sands joined Tate in the post of Director of Audiences and Media in May 2010. Marc is responsible 

for developing the brand across online, broadcast and social media to strengthen Tate’s relationships 

with audiences and build social networks for the organisation. He leads the teams behind TATE ETC. 

magazine and the online video magazine TateShots, as well as press, public relations, marketing, 

membership and ticket sales. 

12.50 KAFFE MED NOE Å SPISE
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13.15 ON BECOMING A VISITOR EXPERT
 – PUTTING THE VISITOR FIRST TO DELIGHT, ENGAGE AND INSPIRE
LISA BA XTER, FUNDER/DIRECTOR, THE EXPERIENCE BUSINESS

The current boom in the Experience Economy compels museums and galleries to 
become increasingly focused on delivering the best possible visitor experience. 
How might we develop the expertise to craft great experiences fit for 21st century 
audiences that will delight, engage and inspire?  
In ‘Visitor-topia’ Lisa Baxter will share her pioneering work in Visitor Experience 
Design using case studies from BALTIC Contemporary Art Gallery and the new 
National Football Museum. 

Lisa Baxter is the Founder/Director of The Experience Business, a pioneering UK-based consultancy 

specialising in Audience Experience Design. She draws her inspiration from the growing movement of 

Design Thinking in the commercial and social innovation sectors.  A Fellow of the Royal Society of Arts, 

Baxter is regarded as an inspiring and creative thinker and is increasingly in demand nationally and 

internationally to talk and deliver workshops around her innovative thinking and practice. 

14.15 KAFFE

14.30 HVA MENES EGENTLIG MED «MUSEER SOM FLERKULTURELL 
ARENA»?
PER REKDAL, TIDLIGERE LEDER FOR UTSTILLINGS- OG PUBLIKUMSSEKSJONEN, 
KULTURHISTORISK MUSEUM (UIO)

At museer skal være en «flerkulturell arena» er en politisk bestilling. Er bestillingen 
preget av klisjépregede kategoriseringer som heller hindrer enn fremmer nyansert 
forståelse og effektive tiltak? Er etniske skiller alltid den mest relevante variabelen? 
Og er de man har kalt «eliten» en elite lenger?

Per B. Rekdal var leder for Etnografisk museum og utstillings- og publikumsseksjonen ved 

Kulturhistorisk museum. Han har jobbet ved Riksgalleriet og Museet for samtidskunst som formidler 

og har vært styreleder i Kunst i Skolen. Rekdal var tidlig ute med å skrive om museer og flerkultur og har 

jobbet med dette feltet frem til i dag.

15.00 OPPSUMMERING

15.10 DAGEN AVSLUTTES

18.00 MIDDAG
Tapas på Popsenteret for påmeldte. Adr: Trondheimsveien 2, Bygg T.

09.00 REGISTRERING OG KAFFE

09.20 KUN(ST) FOR ELITEN?
AUDUN ECKHOFF, DIREKTØR, NASJONALMUSEET 

09.30 TI KJAPPE OM SPRÅK
ET OPPLYST PUBLIKUM FORLATER EN UTDATERT KUNSTSCENE

TONJE GJEVJON, BILLEDKUNSTNER, KOMPONIST OG SKRIBENT

Samtidens billedkunstfelt domineres av kunstkritikere, kuratorer og billedkunstnere 
som leser og skriver om samtidens billedkunst sett ut fra et kunsthistorisk perspektiv 
– på engelsk. Gjevjon mener at billedkunstscenen siden 1990-årene har blitt redusert 
til å ligne et utdatert arkiv som ikke reflekterer virkeligheten og samtiden vi lever i. 
Det er ikke noe å søke etter der lenger, den er ikke aktuell for et opplyst publikum. 

Tonje B.M. Gjevjon er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun er spaltist i Klassekampen, tegner i 

KUNSTforum og leder for performancegruppen The Hungry Hearts Pin-Up Performance Band. Hun 

har også jobbet som manusforfatter, regissør og produsent for spillefilmen Dunno Y2, et samarbeid 

mellom The Hungry Hearts og filmprodusenter fra India, Bollywood. 

KLART OG KOMPLEKST 

JOHANNE NORDBY WERNØ, DAGLIG LEDER, UNGE KUNSTNERES SAMFUND 
(UKS)

Wernø gikk til stillingen i UKS med et ønske om å jobbe mer offensivt med 
kommunikasjon. I sitt arbeid ønsker hun å diskutere hvorfor kunstfeltet bør kunne 
tilgjengeliggjøre sitt innhold til flere enn «menigheten», men på samme tid stå som 
garantist for høyt faglig nivå og kunstnerisk frihet.

Johanne Nordby Wernø ble i høst ansatt som daglig leder for Unge Kunstneres Samfund. UKS ble 

stiftet i 1921 og er både en medlemsorganisasjon for kunstnere og et galleri. Wernø er kunstviter og 

kurator med bred erfaring som skribent og kritiker for norske og internasjonale aviser, magasiner og 

kunsttidsskrifter, senest som redaktør for Kunstkritikk.

10.00 STREKK

DAG 2Dag 1 (fortsetter)
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10.05 TI KJAPPE OM Å OPPLEVE KUNST
FORMIDLINGENS KRIG 

STINE ELISABETH JOHANSEN, FORMIDLINGSKURATOR FOR «DEN LENGSTE 
REISEN», NASJONALMUSEET 

En liten ullgenser, en tiara og barneuniformer er blant objektene som formidler den 
dramatiske historien om kongebarna på flukt under andre verdenskrig. I utstilingen 
«Den lengste reisen» skal disse tause objektene skape forståelse og gi gjenkjennelse og 
ny kunnskap til barn som besøker utstillingen. Utstillinger er ofte tilpasset de voksnes 
høyde – det ble derfor laget en egen «løype» for barna. 

Stine Elisabeth Johansen var formidlingskurator for utstillingen «Den lengste reisen» og hadde 

hovedansvar for formidlingsopplegget i utstillingen. I foredraget forteller hun om ideene bak å lage en 

«barneløype» og hvordan den har blitt mottatt på vandring rundt i Norge.

FORMIDLING SOM UTGANGSPUNKT FOR UTSTILLINGSPRODUKSJON

BERIT MYRVOLD, BILLEDKUNSTNER, KUNSTFORMIDLER OG KURATOR

Med utgangspunkt i formidlingsmetode som premiss for kuratering av 
skoleutstillinger presenterer Myrvold eksempler og erfaringer. Metoden refererer 
til elevenes interesser og skolens visuelle miljø, mens den samtidig fungerer som et 
aktivt verktøy i elevenes oppdagelse av kunstverkene. Den gir begrensninger, men 
også rammer som elevene opplever kunstverket gjennom.

Berit Myrvold er billedkunstner og produsent/kunstformidler. Hun startet sin karriere som 

utstillingsleder i 1978 for Riksgalleriet og senere også for Riksutstillinger. I perioden 1997–2007 var 

hun leder for Pilotgalleriet i Buskerud med ansvar for produksjon og formidling av vandreutstillinger 

i skolen. Myrvold arbeider i dag som freelancer og har blant annet produsert skoleutstillingene «Grete 

Prytz Kittelsen» og «Multipler» for Nasjonalmuseet.

10.35 PAUSE MED NOE Å BITE I
 
11.00 BILDESKAPENDE SPRÅK
BERIT HEDEMANN, LEDER AV RADIODOKUMENTAREN, NRK

Et konkret og bildeskapende språk er nøkkelen til god formidling. Med eksempler fra 
sin lange erfaring i Radiodokumentarredaksjonen i NRK viser Hedemann hvordan vi 
kan avdekke språk som ikke fungerer, og erstatte med ord som gir mottakeren lyst til å 
lese videre.

Berit Hedemann har ledet arbeidet i Radiodokumentarredaksjonen i NRK i 10 år. Både Hedemann og 

redaksjonen har høstet flere nasjonale og internasjonale priser. Hun har også skrevet en barnebok og 

læreboka «Hør og Se», om bildeskapende språk i radio.

Dag 2 (fortsetter) 11.30 INSIDE STORIES
LINE LUND, SENIOR EXHIBITION DESIGNER, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM

Hvordan formidles et budskap tredimensjonalt? Lund gir et innblikk i 
designprosessen som utspilles bak kulissene i Victoria and Albert Museum. I team 
med en rekke andre faggrupper, arbeider hun med ulike utstillinger fra idé til ferdige 
løsninger – alltid med fokus på totalopplevelsen for publikum. I foredraget forteller 
Lund om prosessen fra oppstart til åpning.

Line Lund jobber som Senior Exhibition Designer ved V&A. Hun har gjennom sin 15-årige karriere 

innen museums- og utstillingsdesign utformet en rekke permanente og temporære utstillinger 

– med tema fra okkupasjonen av Jersey til fotografi i skumringstimen. Lund har bakgrunn innen 

interiørarkitektur og kunsthistorie, og flere av utstillingene hun har vært med på å utforme har mottatt 

priser. 

12.00 TILGÆNGELIGHED FOR ALLE?
ANNE GRETE ULDALL, FORMIDLINGSRÅDGIVER, NASJONALMUSEET 

Er det overhovedet muligt at forestille sig et museum, der kan være interessant for 
alle? Hvordan ville et sådant museum eventuelt se ud og hvilke krav stiller det til 
fremtidens formidler? Der er en række greb, som vi formidlere kan gøre brug af og 
som vi konstant må videreudvikle for at gøre museumsbesøget til en nærværende 
oplevelse – en nærværende og vedkommende oplevelse for om ikke for alle, så i 
hvertfald så mange som mulig.

Anne Grete Uldall har  arbejdet med formidling i mere end 20 år, bl.a tolv år på Statens Museum for 

Kunst i København, hvor hun har arbejdet med strategier for hvordan museet møder publikum i 

samlinger og særudstillinger. Nu er hun ansat ved Nasjonalmuseet som formidlingsrådgiver, hvor hun i 

samarbejde med alle fagafdelinger skal udvikle formmidlingskompetencer og strategier.

12.30 DIGITAL MEDIA AND THE MUSEUM VISITOR, OPPORTUNITY 
OR CHALLENGE?
JASPER VISSER, CULTURAL INNOVATOR / DIGITAL STRATEGIST, INSPIRED BY 
COFFEE

The digital revolution has offered tremendous opportunities for institutions to 
connect with their audiences. The top-5 museums on Facebook have more fans than 
there are people in Norway. At the same time the average person spends more time 
on her smartphone in one day than in museums in eight months. Jasper Visser will 
discuss the opportunities and challenges of digital media for museums in the 21st 
century, using international case studies such as the Rijksstudio and Gallery One, and 
his own experience. (rijksmuseum.nl, clevelandart.org/gallery-one)

Jasper Visser is an independent consultant and innovator. He works with non-profits, NGOs and 

cultural organisations from around the world on strategies for the future, especially in the area of 

digital media, innovation and value creation. Visser is cofounder of several startups that turn his ideas 

into reality, author of the Digital Engagement Framework, blogger at The Museum of the Future and 

can regularly be found in good museum cafés around the world.

13.00 OPPSUMMERING AV DAGEN
MONA PAHLE BJERKE, KUNST- OG DESIGNKRITIKER NRK, KULTURNYTT, P2 & 
HØGSKOLELEKTOR DESIGNTEORI OG – HISTORIE, KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

13.05 LUNCH

Med forbehold om endringer
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