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Museerna är vår tids pilgrimskyrkor 
16 augusti 2008  

KONST ALLMÄNT 
Museer i det 21:a århundradet  
Louisiana, Humlebæk 
Utställning Arkitektur. T o m 14 september. 
 

Bilden av vad som utgör ett museum är idag mer mångfacetterad än för de flesta andra kulturinstitutioner. 
Det handlar inte så mycket om att caféer och presentbutiker blir en allt viktigare del av museets roll, som att 
själva kärnverksamheten får allt mer skiftande uttryck och villkor. 
 
Det är inte längre självklart att ett museum primärt är en utställningsyta för olika typer av artefakter. I New 
York-baserade arkitektkontoret Diller Scofidio+ Renfros vision av Eybeam Museum på Manhattan vävs 
utbildning, produktion och utställningsytor samman på ett intrikat sätt, medan Anamorphosis Architects 
museum för den hellenska världen i Aten är tänkt att fungera helt utan samlingar. Istället ska arkitektur och 
ljusbehandling representera olika historiska epoker, i enlighet med psykoanalytisk teoribildning. 
 
Samtidigt har förutsättningarna för den traditionella utställningsytan också förändrats. Från att under lång 
tid ha dominerats av den modernistiska tanken om det neutrala rummet som mest lämpat för att visa upp 
olika objekt, den ”vita kubens estetik”, har diskussionen rört sig över idéer om objektsspecifika rum och 
behovet av ”black boxes” för olika typer av media, fram till dagens kritik mot alltför expressiva byggnader 
som riskerar att förskjuta fokus från utställningarna till själva arkitekturen. 
 
Det är framför allt den typen av spektakulär museiarkitektur som format den allmänna bild av museer som 
tenderar att möta oss idag, där den främsta ikonen i sammanhanget är Frank Gehrys Guggenheimmuseum i 
Bilbao. Det är också den bilden av nya museer som lyfts fram i vandringsutställningen Museer i det 21:a 
århundradet som i sommar visas på Louisiana utanför Köpenhamn. 
 
Utställningen är ett tvärsnitt av de senaste årens mest uppmärksammade museiprojekt. Det är en redan från 
början mycket ambitiös uppställning, som dessutom ytterligare kompletterats på Louisiana. Av någon 
anledning är projekten ordnade huvudsakligen geografiskt, ett grepp som knappast övertygar i en utställning 
om internationell spjutspetsarkitektur (det är talande att en helt annan indelning sker i 
utställningskatalogen). 
 
Vissa ansatser till en tematisk indelning görs inom ramen för den geografiska, och det är tydligt att det skulle 
ha varit mer tacksamt att tillämpa den strategin mer konsekvent. Det, tillsammans med det ohöljda 
västperspektiv som inte ens kommenteras, är emellertid de enda egentliga invändningarna mot en utställning 
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som annars är både sevärd och omväxlande. 
 
Den enorma mängden information fördelas på ritningar, bilder och modeller i blandat utförande och 
genomgående mycket hög kvalitet. Samtidigt som det spektakulära draget har överhanden med exempel som 
Peter Cooks och Colin Fourniers Friendly Alien, konstmuseet i Graz, eller Coop Himmelb(l)aus Musée des 
Confluences i Lyon, så lyfts även den motsatta tendensen fram. Ett projekt som japanske Tadao Andos 
nedgrävda Chichu Art Museum i Nagoshima har mer gemensamt med Louisianas diskreta charm än med 
många av de övriga samtida projekt som presenteras. 
 
Det är på flera sätt passande att en utställning om det nya århundradets museiarkitektur sammanfaller med 
att Louisiana fyller 50 år. Utställningen ger perspektiv åt hur konstmuseet kontinuerligt har vuxit och byggts 
till enligt olika idéer. ”Museer är vår tids katedraler” deklarerar utställningen med en liknelse som haltar 
något. Ska man döma efter besökarna på Louisiana, är de snarare vår tids pilgrimskyrkor. 

 

Magnus Odéen 


