
  

Pressemelding 30.03.2017 

NORDNORSK KUNSTMUSEUM ER ÅRETS MUSEUM 2017  

Nordnorsk Kunstmuseum ble torsdag kveld overrakt prisen Årets museum 2017 av juryen 
under festmiddagen til Det nasjonale museumsmøtet på Quality Hotel i Fredrikstad.  

I konkurransen om å bli Årets museum, kjempet Nordnorsk kunstmuseum til slutt mot to 
andre nominerte: Árran – lulesamisk senter og Museene i Sør-Trøndelag. Felles for de tre 
kandidatene er deres målrettede arbeid overfor marginaliserte grupper, selv om museene 
tilnærmer seg denne oppgaven på ulike vis. 

Om vinneren skriver juryen at «Nordnorsk Kunstmuseum er den nordnorske kunstens 
kraftsentrum. Museet skjøtter sitt ansvar for kunsten i Nord-Norge forbilledlig, med friske 
ambisjoner og internasjonale perspektiver. De siste årene har museet i Tromsø stått for 
utmerkede utstillinger, viktig forskning, utvidelser av samlingen, en vellykket satsning på 
Svalbard – og flere samarbeidsprosjekter, som strekker seg fra Alaska i vest til Russland i 
øst. 
  
Denne våren har museet overrasket med et oppfinnsomt, ambisiøst og viktig prosjekt i 
samarbeid med RiddoDuottarMuseat. I to måneder er Nordnorsk Kunstmuseum erstattet av 
en fiktiv institusjon, Sámi Dáiddamusea, Samisk kunstmuseum. Dette er en storslått 
mønstring av samisk kunst, men også en kritikk – i offensiv og konstruktiv form: Prosjektet 
peker på at norsk kulturpolitikk og våre kulturinstitusjoner har sviktet når det i dag ikke 
finnes et museum som tar et særlig og permanent ansvar for den samiske kunsten. Sámi 
Dáiddamusea viser oss hvilken skattekiste vi har i den samiske kunsten; og at den fortjener 
et eget museum.» 
  
Fakta om årets vinner: Nordnorsk Kunstmuseum har 10 årsverk. Driftsinntektene i 2015 var 
på 24 mill. kroner. Samlingene omfatter 2 000 gjenstander. Museet forvalter også arkiv/
kildesamlinger. Totalt antall besøk i 2015 var 74 000, en økning på 157 % i forhold til året 
før og 49 000 flere enn målsettingen for 2015. Besøkstallet har økt med 326 % fra 2010. 

Nominasjonene kan leses her: http://museumsforbundet.no/?page_id=13276 

Juryen for årets museum består av leder av Stortingets familie- og kulturkomite Svein Harberg 
(leder), museumsdirektør Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-
Flemmen, idéhistoriker og tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv 
Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund. 

Kontaktperson: Svein Harberg (909 45 678) 
 
På vegne av juryen,  
Liv Ramskjær (924 27 878)


