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FORMIDLING OG INKLUDERING

 Formidling: hvem?

 Inkludering: hvordan?

 Deltakelse: hvorfor?

 Antologien ‘Formidling for et
nytt museum’, (Nasjonalmuseet/Oslomet 2019)



FORMIDLING 
MELLOM KUNST 
OG SAMFUNN

Økte krav til formidlingen av flere grunner:

• Flermedialitet og sosiale medier

• Opplevelsessamfunnet?

• Økte krav til inntjening og publikumsutvikling

• En mer refleksiv kunstinstitusjon som vurderer og 
forbedrer seg selv

• Vekt på demokratisering og et bredere publikum

• Et museum som er en levende del av sin samtid og 
som deltar som meningsskaper i folks liv



BREDT 
FORMIDLINGSBEGREP: 
4 INNGANGER

• 1) Noe som skjer etter at verket er ferdig? Av pedagog/formidler/omviser?

• 2) Noe som skjer i samhandling med verk og kunstner av kurator/kunstner?

• 3) Noe som skjer i verket og måten det kommuniserer på?

• 4) Noe som skjer gjennom museets programmering, aktiviteter og 
henvendelser og gjennom dets generelle tilgjengeliggjøring, fysisk, sosialt og 
mentalt

Alle disse formidlingsnivåene definerer kunsten, dens kontekst og dens 
mening/betydning 

-> Og alle påvirker hvem vi når og på hvilken måte vi når dem



TRENGER KUNST
FORMIDLING?

MARIA LIND

‘WHY MEDIATE ART?’



Olafur Eliasson, The Weather Project, 2003
Turbine Hall at Tate Modern



3)FORMIDLING SOM KUNSTNERISK PERSPEKTIV

• Kunsten/kunstneren tenker på kunsten som kommunikasjon med publikum eller andre og 
innlemmer dette i verkets grunnholdning

• Verket som : 

- Relasjonelt (mekanisk, sosialt, konseptuelt)

- Åpner for ulike lesninger (”uferdige” malerier/situasjoner)

- Eksplisitte/implisitte henvendelser

A turn from the art 
object towards the
experience of art,
And further, to the
shaping of the
experience itself

-the experience
becomes the material

-a shift of perspective
from producer to user
to ‘produser’



DANIEL BUREN (F.1938-)

• Le musée qui n’existait pas, Paris, 2002



DANIEL BUREN, LE MUSÉE QUI N’EXISTAIT PAS (2002)

• Går inn i museumsarkitekturen/institusjonen

• Styrer sin egen visning

• Styrer betrakterens bevegelser

• Styrer meningsproduksjonen -> flux



CURATING AND THE 
EDUCATIONAL TURN



DET KURATORISKE BLIKKET

• Utviklingen av 
meningsproduksjon/formidling som 
del av kurateringen

• En kuratorisk vending

• Innadvendt diskurs? Krever
formidling

• Behov for nye ‘formidlingsformer’ 
(forms of mediation), som kan møte
publikum på nye måter



KUNSTPEDAGOGIKK
WENDY WOON,

‘GJELDENDE KUNNSKAP 
INNEN 
MUSEUMSFORMIDLINGEN’



FRA KUNNSKAPSOVERFØRING TIL 
MENINGSPRODUKSJON

Fra ‘education’ til ‘learning’ 

Lærings- eller formidlingsaspektet ikke er en ensidig overbringing av et budskap, det er en variert aktivitet som 
foregår i og tas opp av den enkelte. ‘Læringen’ eller ‘erfaringen’ er ikke noe som primært skal eies av institusjonen 
– dette skaper også et mer nyansert bilde av hva det er som skal formidles 

«Today, ‘learning’ as a concept is not usually used to refer to knowledge or scholarship; ‘learning’ is used to refer 
to learning processes, and implicit in the more recent interpreations of ‘learning’ is the idea that learning 
processes can occcur in many different kind of locations, and can be very diverse in character and in outcome. 
’Learning’ is understood as multi-dimensional and lifelong.» (Hooper-Greenhill 2007, s.34) 



FORMIDLING MED VEKT PÅ KUNSTPEDAGOGIKK: 
THE PEOPLES STUDIO VED MOMA



INVITERER 
INTERESSGRUPPER

• Deltakere spiller på en 
kopi av Yoko Onos White 
Chess Set (1966/2015) i 
Abby Aldrich Rockefeller 
skulpturhage på MoMA. 
Foto: Manuel Martagon © 
2015 The Museum of
Modern Art, New York.



NYE 
FORMIDLINGSFORMER

• Som setter betrakterens 
erfaringer i sentrum 

• Som erkjenner 
museumsbesøket som en 
kulturaktivitet

• Som har en mer 
eksperimentell og 
laboratorielignende 
tilnærming til kunstopplevelse



KUNSTNERE SOM FORMIDLERE – AV OG OM 
KUNST, FYSISK OG ONLINE

INSTRUKTØR COREY D’AUGUSTINE DEMONSTRERER MATERIALER
OG TEKNIKKER HOS WILLEM DE KOONING I ONLINE-KURSET IN THE
STUDIO: POSTWAR ABSTRACT PAINTING © 2017 THE MUSEUM OF
MODERN ART, NEW YORK.

PACO CAO’S PSYKOLOGISKE COCKTAIL-SERVICE, 27. 
FEBRUAR 2017, THE MUSEUM OF MODERN ART. 
FOTO: ERICA GANNET © 2017



NINA KATCHADOURIAN, ‘DUST GATHERING’, 
MOMA

The audio tour features voices from within 
the Museum that the public rarely hears 
from, performing tasks that the public rarely 
sees. Find out what it takes to dust the 
suspended helicopter in the Marron Atrium 
atrium, learn about the building’s complex 
air-filtration systems, and get to know some 
of the particularly troublesome, 
dust attracting modernist sculptures.



«Sanselige møter eller kritisk tenkning? Formidling i 
samtidens kunstmuseer», 2018

Tate Modern, London
Tensta Konsthall, Stockholm
MoMA, NewYork

-Den sansedrevne kunstpedadgogikken
-Det kritikkdrevne autonomiparadigme



ARTISTS AS EDUCATORS, MEDIATORS, INVOLVERS
CERAMIC STUDIO VICTORIA&ALBERT,  NAO MATSUNAGA I RESIDENCY

Artists in direct relation with audiences



EIERSKAP:
PUBLIKUMSUTVIKLING

OG MANGFOLD

ASTA BUSINGYE
LYDERSEN, 

‘SYNLIG/USYNLIG: 
NORSKE 
KULTURINSTITUSJONER
FRA ET AFROPOLITTISK
PERSPEKTIV’



SYNLIG/
USYNLIG

Et barn af familien Lachmann. 
Arkivfoto, Nasjonalmuseet
i Danmarkartefakt nr. DVI6030: 

https://mw17.mwconf.org/paper/augmented-and-mixed-
reality-design-for-contested-and-challenging-histories-
postcolonial-approaches-to-site-specific-storytelling/



ET AFROPOLITTISK
PERSPEKTIV: :
PUBLIKUM I
NASJONALMUSEET (2013) -
NEDSLÅENDE HVITT
KULTURLIV

FOTO: BØRRE HØSTLAND/NASJONALMUSEET.



HVEM OPPFATTER VI SOM VÅRT PUBLIKUM?
OG HVORDAN OPPFATTER PUBLIKUM OSS?

ER DET I DET HELE TATT 
MULIG FOR ALLE Å KOMME PÅ 

BESØK?

HVORFOR / HVORFOR IKKE? 



MANGFOLD OG SAMFUNNSANSVAR FOR 
OSLOS KUNST- OG KULTURINSTITUSJONER

-Oppdrag gitt i tildelingsbrev 

-Del av visjon og strategier

-Publikumstall og publikumsutvikling

-De som står i fare for å bli ekskludert/isolert - demokratisering av kunstopplevelsen

-Bygge større miljøer og temaer på formidlingsfeltet



INCLUSIVE CULTURAL HERITAGE

CAN ‘HERITAGE’ AT ALL BE INCLUSIVE?

The argument advanced…is that there is a 
hegemonic ‘authorized heritage discourse’, which is 
reliant on the power/ knowledge claims of technical 
and aesthetic experts, and institutionalized in state 
cultural agencies and amenity societies. 

This discourse takes its cue from the grand 
narratives of nation and class on the one hand, and 
technical expertise and aesthetic judgement on the 
other. The ‘authorized heritage discourse’ privileges 
monumentality and grand scale, innate artefact/site 
significance tied to time depth, scientific/aesthetic 
expert judgement, social consensus and nation 
building. It is a self-referential discourse, which has a 
particular set of consequences. 

(Smith, Uses of Heritage, 2006)



RESPONSIBLE AUDIENCE DEVELOPMENT / 
ANSVARLIG PUBLIKUMSUTVIKLING

• Product-led vs target-led perspectives (Kawashima, 2000)

• Responsible audience development is an area of current interest for the cultural heritage 
sector for several reasons: To reach and involve new audiences in art and culture has 
social, economic as well as cultural implications (Bonet and Négrier, 2018)

• That is why we cannot only have social and economical ambitions in our audience
development



MANGFOLDSARBEID HANDLER OM 
TILGJENGELIGHET

• Fysisk 

• Sosialt 

• Mentalt



OUTREACH – NOEN VIL ALDRI KOMME TIL 
MUSEET…

• De sosiale fellesskapene kan skapes gjennom tilbud i museet, men også gjennom ulike 
outreach-prosjekter der museets ansatte leder eller deltar i prosjekter utenfor museet 
for å skape både tilgjengelighet og eierskap gjennom å arbeide med andre miljøer der 
publikumsgrupper ellers ferdes (skole, institusjoner, biblioteker, lokale kulturhus, mm). 



An art museum in the interest of
publicness: a discussion of educational
strategies at Tate Exchange
(2017). International Journal of Lifelong Education. TANDFONLINE.COM



AUDIENCE TARGETING / MÅLGRUPPETENKING

• Some of the problems concerning targeting of audiences is discussed in “An Art Museum 
in the Interest of Publicness” (Christensen-Scheel, 2018)

• When you target, you always risk generalizing and discriminating

• But when you don’t, you risk reaching no-one at all or forgetting that some groups do 
need an extra incentive



INKLUDERING SOM KREATIV INNGANG

«What if, instead, we see that re-thinking disability enables us to 
explore critically and creatively, assumptions about, and relationships 
between, disability and ability, which, in turn, can offer better ways of
understanding the architectural implications of both bodily diversity
and socio-spational practices?

...Arguing that starting from disability does not lead to universal or 
simple design solutions but instaed opens up to creative engagement
with the complex, messy and often contradictory intersections of
our diverse lives with others, artefacts and material space… »

Jos Boys (2014)



DELTAKELSE
- ‘BY INVITATION’



CREATING OWNERSHIP…. OR CREATING TROUBLE?

• Long term involvement?

• Empowering perspective?

• Engaging in what? 

• For what?



FORMS OF 
PARTICIPATION

• -participatory strategies also involve power structures and 
relationship building

• -critical/antagonist awareness

• -what form of participation?

• -in whos art and culture?



THE PARADOX OF PARTICIPATION…

• The paradox that the ambition to create participation and ownership also can create 
involuntary relations and stigmas, represent an under-researched art educational dilemma 
(Bishop 2012, Helguera 2011, Simon 2010)

• Can the different levels and forms of participation developed in the three presented 
projects have a further relevance for the contemporary art scene, particularly in regard 
to young audiences? 



INCLUSIVE CULTURE SECTOR 
IN THE NORDIC COUNTRIES

• The Norwegian Art Council has the last two years worked on 
a project called ‘Inclusive Culture Sector in the Nordic 
Countries’ – supported by the Nordic Council of Ministers 

• Project leader Silje Eikemo Sande has established three 
networks – one for museums, one for libraries and one for 
municipal art and music shools – but has also worked 
strategically with various forms of inclusion, to increase long 
term impact in regard to cultural diversity and participation 
on the contemporary art scene. 

Dancer and choreographer Julienne 
Doko (Denmark)



FOCUS AREAS

• The project has three main focus areas:

Area 1: Inclusive and diverse cultural structures

• Participation, recognition and representation in arts and 
culture

Area 2: Inclusive and diverse institutions

• Tools and methods for engaging and building relations with 
new audiences and artistic expressions

Area 3: Inclusive and diverse local communities

• Culture and voluntarism as driving forces in the process of 
create inclusive local communitiesDistortion_06 (2016) av Nayab Ikram



PARTICIPATION
ON SEVERAL
LEVELS

Board of critical friends
Involving user groups 
also means involving 

new networks

Creating actions in 
institutions

Providing actual 
resources

Claiming indivual 
responsibility in 

institutions

Combining 
contemporary art 
perspectives with 
community and 

context

‘Art as a social force’ –
seminar in Arendalsuka, 

inviting non-western 
speakers and chair



KUNSTSYN OG
LÆRINGSSYN :
FORSKNING I MUSEET
SOM DEL AV
PUBLIKUMSUTVIKLINGEN

FORSKNING I MUSEET

- PÅ, I, GJENNOM OG MED KUNST



KREATIV EVALUERING : 
ALTERNATIVER TIL EN

MÅLSTYRINGSMODELL
EMILY PRINGLE, 

HEAD OF RESEARCH AT 
TATE MUSEUMS



EVALUERING FOR ETTERRETTELIGHET OG MÅLSTYRING

• Evaluering med henblikk på målstyring (f.eks. måling av resultater eller virkning)

• Evaluering med henblikk på kunnskap (f.eks. å oppnå dypere forståelse på et bestemt 
område eller felt)

• Evaluering med henblikk på utvikling (f.eks. å tilby evalueringshjelp for å styrke 
organisasjoner)



LEARNING INSTITUTIONS:
MUSEET SOM KUNNSKAPSORGANISASJON

• Inneholder ulike kunstsyn og ulike læringssyn

• Disse representerer både begrensninger og muligheter

• Skal ha en aktiv holdning til kunnskapsproduksjon på ulike nivåer i organisasjonen

• Skal bidra med innsikt som ikke bare er drevet av resultattenkning 



Tate 
Exchange
2016-

3rd phase: 
«Reflections on Tate 
Exchange» kombinerte en 
kunnskapsrettet og en 
utviklingsrettet 
evalueringsmodell

(kritisk venn, case-studies, 
dagbøker, diskusjonsgrupper, 
kollegaevaluering, mm)

REFLECTION-IN-ACTION



BEVISST ARBEID 
MED SOSIAL 
KONTEKST FOR 
MUSEET, 
BESØKET OG 
KUNSTEN

‘Community work’ Tilgjengelighetsprogrammer

Kunstens relevans som 
meningsskaper også utenfor 

kunstverdenen

Sosial og kulturell 
tilgjengelighet som 

bevissthet rundt museets 
implisitte og eksplisitte 

maktstrukturer – hvor er 
støvet?

Hele tiden stille oss 
spørsmålet hvordan vi 
unngår stigmatisering 

samtidig som vi legger merke 
til hvem som ikke er her

Summing up:



INCLUSIVE ART 
AND CULTURE
FOSTERING
DIVERSE 
PARTICIPATION

Independence from and co-dependence with art discourse

Individual engagement and possibilities: Learning ‘by invitation’

Responsible audience development: Recognizing diverse audiences

Ownership AND criticality

But also the possibilities in a more art based educational perspective, 
where the art and artists themselves play a more prominent role in 
the developing of the learning programs and activities 



- SAMMENTENKING AV DE KRITISKE OG
PRODUKSJONSRELATERTE SIDENE AV KUNST MED DE 
INSTITUSJONELLE OG KONSERVERINGSMESSIGE

- KUNST ER BÅDE KULTURELL KONTEKST OG HISTORE, 
SAMTIDIG ER DET HELE TIDEN BRUKT OG PRODUSERT I 
NYE KONTEKSTER SOM DEL AV FOLKS HVERDAGSLIV

- INSTITUTSJONEN KAN SKAPE STABILITIET I FORM AV
KUNNSKAP, RESSURSER OGVARIGE STRUKTURER

INSTITUSJONEN ER MAKT, MEN KAN OGSÅ GI MAKT
(‘EMPOWER’), MED MAKTEN TIL DE MENNESKENE SOM
UTGJØR DEN




