
Kortfattad resumé av samtal om framtidens konstmuseum Uppsala den 19 november. 
 
Samtalet delades in i två, den första handlade bl a om vad ett konstmuseum är medan 
det andra fokuserade på vad ett konstmuseum betyder för en stad. I den första delen 
fungerade Daniel Werkmäster som moderator där Lisa Rosendahl, frilansande curator 
som är baserad i Berlin och Sune Nordgren, tidigare Malmö konsthall och Konstmuseet i 
Newcastle, medverkade. 
 
På den första frågan menade Lisa Rosendahl och Sune Nordgren att en konstmuseal 
byggnad som märkesbyggnad delvis spelat ut sin roll och där framtidens konstmuseer 
behöver ha mer flexibla s k säkra lokaler som kan hantera både dagsljus- och 
klimatkriterier. Kritik riktades bl a mot byggnader som Gehrys konstmuseum i Bilbao, 
där arkitekturen tar musten ur innehållet, s k starakitektur och innehållet är paketerat 
som Mc Donalds! Från att ha varit en terroristmagnet blev staden en turistmagnet! Inget 
för Uppsala, tyckte de. Kommunala museer ska syssla med de egna samlingarna, menade 
Lisa Rosendahl. Det lokala och provinsiella bör prioriteras.  
Bägge två menade att i den framtida konstverksamheten förändras perspektivet bort 
från storslagen arkitektur och populärunderhållning till mer tematiska utställningar, 
med koppling till historia, natur och miljö (se nuvarande utställning på konstmuseet) 
med stark betoning på samlingarna. Uppsala, dess historia och kopplingen till 
Universitetet ansågs viktiga ingredienser för konstmuseet liksom en pedagogisk 
inriktning. Trenden idag är att runt om i världen skapar rika mecenater egna 
konstmuseer och styr därmed form och innehållet efter eget bevåg. Dock menade Sune 
Nordgren att det inte spelar någon större roll vem som äger museet, det är ju ändå 
innehållet som drar. Genom att ”gräva där man står” kan Uppsala profilera sig som en 
konst- och kulturstad. 
Till del två i panelsamtalet tillkom kommunpolitikerna Peter Gustavsson (S) och Eva 
Ewaldsson (L) i panelen och den övergripande frågeställningen var om betydelsen av ett 
konstmuseum för staden. Sten Bernhardsson från kulturförvaltningen var moderator. 
Hans eventuella förhoppningar om ett decentraliserat konstmuseum med ett flertal 
lokaler grusades snabbt av samtliga i panelen. Sune Nordgren pekade på vad centralt 
konstmuseet i Newcastle hade gjort för ett nedgånget och avfolkat samhälle. Han 
menade att kulturen och konsten vände den nedåtgående trenden och att i dag är 
området ett blomstrande samhälle. Konstmuseet skulle ha en tydlig identitet, ligga 
centralt och vara lättillgängligt. Att kunna slinka in, var hans motto! Sune Nordgren fick 
bifall från de andra i panelen och särskilt Eva Ewaldsson utmärkte sig i sin plädering för 
ett nytt, centralt beläget konstmuseum.  
Samtalet avslutades med en frågestund.  Cristina Carlstam tog tillfället i akt och 
upprepade då föreningens krav på ett centralt, lättillgängligt och nybyggt konstmuseum 
och fick en eloge från Peter Gustavsson som menade att Konstens Hus Nu har gjort ett 
arbete som uppmärksammas av politikerna. Även Sune Nordgren gav föreningen en 
eloge i samband med att Cristina också tog upp de uppmärksammade 
arkitekturutställningarna som tidigare gjorts av föreningen kring ett nybyggt 
konstmuseum.  
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