


Utstillingsproduksjon som forskningsprosess  
 

Om utvekslingen mellom forskning og formidling 

 

 
Præsentation 

Magister og ph.d. i kunsthistorie, fra 1995 museumsinspektør og forsker på Statens 

Museum for Kunst, København, senere museumsinspektør og seniorforsker og fra 

2004 også forskningschef. Fra 2007 samlings- og forskningschef og fra 2016 

vicedirektør for samling, forskning og bevaring. 

 

 

Lidt historik 

Den enevældige museumsinspektør/kurator 

 

Truslen fra formidlingen, den øgede professionalisering, formidling 

som særlig faglighed 

 

Det ligeværdige samarbejde, forskning, formidling, 

udstillingsdesign, kommunikation 

  

 



Forudsætningerne for den gode proces 
 

 

Ledelsesmæssig opbakning og rammesætning 

Indlysende men helt afgørende 

 

Gensidig respekt og klar rollefordeling 

Ingen, heller ikke kunsthistorikerne, er finere end andre, alle 

viser respekt for de andres fagligheder og professionalisme. 

Som udgangspunkt diskuterer vi til, vi er enige, men vi ved godt 

hvem, der har det sidste ord inden for de enkelte dele af 

udstillingsarbejdet. 

 

Rekruttering og personalesammensætning 

Medarbejderstaben skal rumme de nødvendige fagligheder 

med de rette kompetencer.  

 

Tid 

Der skal være nok af den  

  

 

 

 



Processen - fra den første idé til udstilling 
 

Programråd  

Direktør, formidlingschef, kommunikationschef, samlings- og 

forskningschef, koordinator for samlingsaktiviteter 

 

Ideen undfanges og kvalificeres  

forsker/kurator (formidler)  

 

Personalesammensætningen afklares 

 

Udstillingskoncept udarbejdes 

Forsker/kurator, formidler, kommunikation 

potentialerne  inden for forskning, formidling og kommunikation, tanker 

omkring målgrupper og succeskriterier. Forslag til rammebudget, 

udstillingens omfang, antal værker og lokalebehov, Hvis der er særligt 

behov for frikøb/orlov til forskeren, så indgår det også. 

 

Budget fastlægges 

 

Konceptet godkendes og udstillingsgrupperne begynder arbejdet  

 

 



Organisering 

Styregruppe 

Direktion og afdelingsleder for formidling, drift og sikkerhed, bogredaktør, 

udstillingskoordinator. Afholder 6-8 møder, hvor forskellige aspeker ved 

udstillingen præsenteres og beslutninger om ændringer i forhold til det 

vedtagne koncept træffes her. 

 

Udstillingsgrupper 

Transport, kommunikation, indretning, nedtagning, kuratorisk gruppe 

(forsker/kurator, formidler, arkitekt) 

Medlemmer af den kuratoriske gruppe deltager også i de andre grupper 

Kurator og formidler deltager i alle styregruppemøder, øvrige 

gruppemedlemmer kun efter relevans for dagsorden. 



Udvekslingen mellem forskning og formidling 
 

Tid til fordybelse og rum for udveksling og feedback 

forskeren præsenterer løbende sine opdagelser for kunstformidleren og de øvrige 

udstillingsaktører fx arkitekten, bogredaktøren og kommunikation. 

 

forskningens resultater indarbejdes løbende i de andre fagligheders arbejde med at 

formidle forskningens nye erkendelser.  

 

forskningens ideer afprøves løbende i forhold til slutproduktet, udstillingen og det særlige 

medie udstillingen er. Hvad egner sig til at blive vist i udstillingen? 

 

formidleren hjælper forskeren til både at skærpe fokus  

og måske udvide en idé, som vækker begejstring og  

fremstår som en åbenlys god idé, der skal forskes mere i. 

 

formidlingens blik og udstillingens behov for narrativ  

præcision er vigtig for forskningens gennemslagskraft. 

 



Udvekslingen mellem forskning og formidling 

 
Værkudvalget  - en klassisk konfliktzone 

 

Kunsthistorikeren vil have mange værker med, formidleren færre.  

 

Anstrengende men vigtig diskussion fordi forskeren i sin argumentation for et 

værks nødvendighed tvinges til større præcision og større bevidsthed omkring 

de forskningsmæssige spørgsmål og hvordan forskningens resultater bedst 

kan formidles. 

 



Udstillingen og den ikke-sproglige forskning 

Forskningsformidling i skrift og tale kontra den ikke-verbale og ikke-sproglige 

forskning. 

 

Udstillingsarbejdet som intuitiv forskningsproces 

 

Visuelle korrespondancer skaber nye overraskende erkendelser 

 

Åbenhed over for kunstens sanselighed og det kun kunsten kan 

 

I udstillingen og i samarbejdet mellem forskning og formidling har vi en 

enestående mulighed for at kombinere intellekt med sanselighed, hoved med 

krop og på den måde gøre forskningen tilgængelig og vedkommende.  

 



Knowledge is pleasure  

Viden er vidunderlig 

 

 

"To learn and from time to time to apply what one has 
learned, isn't that a pleasure?"  

Confucius (551-479 BC) 


