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Introduktion

Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst

Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne 

kunst. 

Udgangspunktet i samlingen er kunst med kvalitet 

og perspektiv. Museet fokuserer på at lave udstill-

inger med brede, der kan give stof til eftertanke. 

Museets samlinger bærer præg af at have mange 

værker, af forholdsvist få kunstnere, på den måde 

præsenteres udviklingen ved de enkelte kunstneres 

værker.

Museet er et statsanerkendt kommunaltejet Kunstmuseum, og er derfor underlagt museumslov-

en og de fem søjler. De fem søjler består af, formidling, indsamling, registrering, bevaring og 

forskning. Det er igennem arbejdet med de fem søjler, at museet laver sit arbejde. 

Museet arbejder med at lave æstetiske udstillinger, der skaber plads til kunsten og kunstneren. 

Museets udstillinger ligger op til at beskueren selv skal skabe sig et indtryk af kunsten.

Museet er ikke en kommerciel institution, altså et sted hvor der skal skabes et stort økonomisk 

overskud, men et sted for læring og oplevelser. 

Kunstmuseet samlinger indeholder alt fra guldaldermalerier til moderne installationer. Kendte 

kunstnere som, P. C. Skovgaard, Mogens Zieler, J. F. Willumsen, Michael Kvium, Bjørn Nørgaard, 

Nina Sten-Knudsen, Erik A. Frandsen, Christian Lemmerz, Cathrine Raben Davidsen, Martin Erik 

Andersen og Tal R. er præsenteret i samlingen.
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Hvorfor museologi og kuratering?

Museologi handler om studier af museer. 

Hvordan ser vi på vores kultur og kulturens ud-

vikling? Hvilke teorier, metoder og arbejdsformer 

tages der i brug for at formidle kulturarven? 

Museologien giver et indblik i hvilke forskellige 

discipliner der bruges i praksis, f.eks. udstilling-

sanalyse, publikumsanalyse, formidlingsformer 

og andre problemstillinger der beskæftiger sig 

med kulturbevaringen. På museet vil det sige at 

formidle og bevare kunsten.

Et hvert kunstmuseum arbejder med dets værker 

og udstillinger ud fra konkrete principper. Disse 

principper har betydning for hvordan kunsten 

opleves af de besøgende. 

Hvilke arbejdsopgaver er der på et museum og hvordan udføres de? 

Museologien er med til at definerer museet som institution. Det vil sige at det er ved hjælp af 

museologien, at vi kan få indblik i museets tankemønster, samfundsmæssige problemstillinger og 

generelle arbejdsformer. 

Museologi og kuratering er tæt forbundet, da kuratering handler om hvordan en udstilling 

udtænkes og sammensættes. Hvordan arbejder museet med en konkret udstilling og hvem er 

ansvarlig for at udstillingen bliver til noget? Hvert museum arbejder med deres egen tilgang til 

kunsten. Tilgangen kan ses i den måde museet vælger at sammensætte sine udstillinger på. 

Museologi og kuratering er med til at informere os om, hvilke arbejdsopgaver der er til dagligt på 

museet.
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De fem søjler
På Horsens Kunstmuseum foregår der langt mere end man kan se, når man går rundt, og ser på 

udstillingerne. Museet personale arbejder med planlægning og gennemførelse af udstillinger, 

undervisning, foredrag, digital formidling, indsamling, bevaring og forskning.

Museet arbejder ud fra de fem søjler. 

Indsamling:
Museet indsamler kunstværker af forskellig karakter, både på national og international plan. 

Museet bestræber sig på at indsamle samfundsrelateret kunst, der kan give stof til eftertanke. 

Museets samling bærer præg af større samlinger af forholdsvist få kunstnere. F.eks. har museet 

en større Michael Kvium samling.  

Formidling:

Museet formidler hvert enkelt værk, men rum omkring sig. Museet bestræber sig på, at give det 

enkelte værk rum til at kunne kommunikere med beskueren. Museet formidler ikke med tekst-

tunge udstillinger, men med små korte informationer om værk og kunstner. 

Bevaring:

Værkerne bevares, når de ikke er udstillet i museets magasiner. Museet er med til at bevare kul-

turarven, i og med at de indsamler værker som repræsenterer samtidens kulturopfattelse. På den 

måde bevarer og formidler museet værker, der præsenterer kulturopfattelsen og kunstopfattels-

en fra forskellige perioder. F.eks. kan et værk fra 1980 vise problemstillinger, der er anderledes 

idag. 

Registrering:

Museets værker er registreret i Regin, der er et program, hvor hvert enkelt museum kan regis-

trerer deres værker i en fælles database. På den måde kan museet søge efter hvad andre museer 

har i deres samlinger. 

Forskning:
Museets forskning ligger f.eks. i at fremstille tekstmaterialer til deres forskellige udstillinger. Tek-

stmaterialet kan f.eks. være i form af et katalog til en udstilling, hvor man kan få information om 

kunstneren og udstillingen.  
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De tre udstillingsprincipper

Det didaktiske udstillingsprincip: 
Dette princip kan også kaldes det lærende princip. Det didaktiske udstillingsprincip forholder sig 

til museumsgæstens behov for viden. Teksttunge udstillinger vil oftest kaldes for didaktiske ud-

stillinger. Computere, opgaver og quizzer hjælper de besøgende med at søge yderligere informa-

tion og viden om emnet. Udstillingsrummene er overskuelige, så de besøgende ved hvor de skal 

begynde og slutte deres tur rundt i udstillingen. 

Det didaktiske princip er med til at lære de besøgende, hvad det er de ser på deres vej rundt i 

udstillingen. 

Det affektive udstillingsprincip: 
Princippet er også kaldet det dramatiserende princip. Den affektive udstilling kan gøre brug af 

dramatiske lyskilder og lydsider. Fotografier, øjnevidneberetninger og videooptagelser, er med til 

at understrege udstillingens budskab. Denne udstillingstype appellerer til de besøgendes moral-

ske og følelsesmæssige sider. 

Det æstetiske udstillingsprincip: 
Princippet appellerer til synssansen og den besøgendes egen forståelse og påskønnelse af kun-

sten. Det der er karakteristisk ved en æstetisk udstilling (i Danmark) er at den er holdt i afstemte 

farver. Der er få eller ingen skilte, og meget plads omkring værkerne, så hvert enkelt værk får rum 

til at tale for sig selv. Derudover er det æstetiske princip oftest præget af gode faciliteter med 

store rum og en tiltrækkende arkitektur. Den æstetiske udstilling ligger op til nydelse.  
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