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• Kunstverkets iverksettelseskraft 

 

«Vi har nå fått kjenneren. For å være 
kunstkjenner må man ha et nødvendig 
kjennskap til alle de individuelle enkeltheter 
som angår et kunstverk, og dette er et 
nødvendig aspekt ved kunstforståelsen […] 
men selv om man innrømmer at en slik 
lærdom er berettiget og viktig, må man ikke 
tro at det er den eneste og høyeste måte 
ånden kan forholde seg til kunst og 
kunstverker på. En negativ side ved 
kunstkjennerens lærdom er at denne lett 
kan bli stående ved det rent ytre – f.eks. det 
tekniske og historiske og liknende – ved 
kunstverket, og ikke nå frem til viten om 
kunstverkets sanne natur.»  

 

Hegel, Innledning til estetikken, 1835. 

 



2 16. oktober 17 Den forskningsbaserte utstillingen 

• Kunsthistoriens 
iverksettelseskraft 

 

«If  consciousness creates the very 
existence of  its scientific object, and if  the 
history of  art is a ‘science of  the 
humanities,’ then the work of  art will 
accept, in themselves, nothing but 
consciousness. […] So the natural 
consequence of  the ‘Kantian tone’ adopted 
by the history of  art is, then, that the 
unconscious does not exist in it.» 

 

«The history of  art […] conjure away all 
the violence, deception, and ‘inhumanity’ 
that images are—and has always been. » 
 

Didi-Huberman , Devant l’image. Questions posées aux fins 
d'une histoire de l'art, (Confronting Images) 1990. 
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• Kunsthistoriens 
iverksettelseskraft 

 

• Nye materialitetsteorier i 
museumsforskningen (Brenna 2011, 
Damsholt et al. 2009, Hauan og 
Maurstad 2012, Hjemdahl 2013, Olsen 
2004, Ruud 2014, Skåden 2013). 

  

• Ting på Norsk Teknisk museum (2014-
2015) 

 

• «Tingenes metode» (Oslo Museum, 
Kulturhistorisk museum, og Norsk 
Teknisk Museum) 
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Forskningsprosjektet Tingenes 
metode: 

 

1. Hva vil det si å tenke at ting er 
relasjonelle?  

2. Hvordan kan det å ta 
utgangspunkt i tingene gjøre at 
museet åpner seg for nye 
mennesker og perspektiver? 

3. Hvordan kan det å ta 
utgangspunkt i tingene bidra til 
utviklingen av nye metoder for 
tverrfaglig samarbeid på 
museene?  

 

 

 

 

«Nytt blikk på Kongo», Tingenes metode, Kulturhistorisk 
museum 
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• Art and Agency: An Anthropological 
Theory, av Alfred Gell, 1998 

 

• What Do Pictures Want? av W. J. T. 
Mitchell, 2005 
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• Bétonsalon - Centre d'art et de recherche,  

 L’Université Paris Diderot - Paris 7 
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• “The Lost Museum – Department of  
Humans,” Kunsthall Oslo/ Munshmuseet i 
bevegelse - kuratert av Charles Esche 
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Ikke begripe, men gripe. Ikke bevise, men vise.  


