
Dirigerer kunst i samtiden 
Astrup Fearnley Museets direktør Gunnar Kvaran er ganske ny i stolen. I fjor ledet 
han Bergen Kunstmuseum til mer enn dobling av besøkstallet, nå kaster han 
blikket mot USA og ser kunst i internasjonal sammenheng.  
  

 MONA LARSEN (EPOST) 

 
Kulturvisjoner 2002 
     En serie samtaler om tilstander og trender i norsk 
kulturliv på terskelen til det nye året. I dag snakker vi med 
ensemblet på Torshovteatret om teatret som møtested. 
Tidligere artikler: Medieprofessor Trine Syvertsen 
(23.12), forlagsredaktør Geir Gulliksen (24.12), direktør i 
Norsk Form Peter Butenschøn (27.12), filmprodusent 
Turid Øversveen (29.12), ensemblet på Torshovteatret 
(30.12) og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland 
(31.12). 

      
      
      
      
      
      
      
      
     - Hvilke utfordringer står du og Astrup Fearnley Museet overfor? 
      
     - Først og fremst å definere og posisjonere museet i en sammenheng. Det er 
store forskjeller på Astrup Fearnley og for eksempel Bergen Kunstmuseum som er 
en offentlig institusjon. Offentlige museer og institusjoner har annerledes plikter 
både overfor publikum og kunstnere, og litt langsommere prosess i forbindelse 
med innkjøp. Her tas avgjørelsene raskere. Astrup Fearnley er et internasjonalt 
samtidskunstmuseum på helt egne premisser. Men det er jo formidling av kunst 
som er det viktigste, for målet vårt er selvsagt at stadig flere vil se billedkunst. Du 
må kunne stole på kvaliteten på det som vises.  
     - Du hadde stor suksess i Bergen - hvilke mål har du her? 
     - Bergen Kunstmuseum var litt diskret og tilbakeholden før jeg kom. De hadde 
en flott, men bortgjemt samling. Jeg lagde spektakulære utstillinger, og i tillegg 
fikk vi en utvidelse av museet. Det var et team av unge, veldig flinke 
kunsthistorikere der, og ordføreren i byen hadde store kulturelle ambisjoner. Hun 
var en god støttespiller. Jeg håper selvsagt at jeg kan skape et godt teamarbeid her 
også, det er noe av det viktigste. Direktøren må jobbe som en dirigent, og 
overbevise kolleger og samarbeidspartnere. Lykkes vi da, ja så kommer publikum 
også. 
      
      
      
UNIK SAMLING 
     - Hva er Astrup Fearnley-museets styrke? 
      

Astrup Fearnley Museets direktør 
Gunnar Kvaran midt i «Mother 
and Child divided» av den 
britiske kunstneren Damion 
Hirst. Kvaran ser fram til å vise 
internasjonal kunst i dialog med 
norsk i tida som kommer.FOTO: 
ARNE OVE BERGO  
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     - Helt klart samlingen. Museet har utrolig mange flotte verk, og her kan jeg 
snakke fritt for jeg har ikke vært med på å kjøpe inn. Både innkjøpene og 
utviklingen av museet er helt enestående i Skandinavisk sammenheng. Det er en 
god situasjon å komme inn et sted med en så kvalitetsbevisst samling. Det er også 
en styrke at vi er uavhengige i forhold til det politiske. Jeg skal bare forholde meg 
til styre og administrasjon, og kan gjøre valg på egne premisser. Astrup Fearnley 
Museet har ikke tenkt historisk, eller at museet må dekke for eksempel ulike 
perioder, her satses det på kvalitet. Og på bestemte hovedmomenter i 
samtidskunsten. Dette er lettere for et privat museum i forhold til de offentlige 
institusjonene, samtidig gjør det at vi utfyller hverandre. Vi skal ikke først og 
fremst konkurrere med de andre, men være så supplerende at folk blir nysgjerrige 
på kunst og vil se mer. Kunstopplevelsen skal trekke folk, da har vi oppnådd mye. 
     - Hva slags kunst får vi oppleve når du dirigerer? 
     - I første omgang amerikansk og internasjonal. Det er kjøpt inn mye fra USA 
tidligere så det er naturlig for meg å starte der. Vi har arbeider av blant andre 
samtidskunstnere som Jeff Koons og Cindy Sherman. Nyskapning er stikkord for 
amerikansk kunst. Jeg legger opp til en retrospektiv mønstring med Jeff Koons, og 
vi samarbeider med Guggenheim museet i New York om en utstilling med 
Matthew Barney. Neste høst innledes som vanlig med utstilling av en sentral 
samtidskunstner, Jens Johannessen. Men fra 2003 innleder vi med internasjonal 
kunst i samspill med norsk kunst, sier han. 
     - Det er provinsielt å snakke om norsk og internasjonal kunst, eller peke på hva 
som er norsk. Vi kan ikke snakke om lokal kunst lenger. Mange norske kunstnere 
arbeider på den internasjonale arena, for eksempel Marianne Heske, Børre Sæthre, 
Knut Åsdam, Torbjørn Rødland og Vibeke Tandberg. Det dreier seg helt enkelt 
om samtidskunst, enten du finner den her hjemme eller i Frankrike. Heske var jo 
en pionér også internasjonalt, hun har sikkert sett på seg selv som en internasjonal 
kunstner. De andre er også en aktiv del av den internasjonale samtidskunsten, de 
er ikke noe lokalt fenomen fra Norge. Jeg vil vise kunst i internasjonal 
sammenheng og Astrup Fearnley Museet har i veldig stor grad anledning til å 
gjøre dette. Blant annet fordi museet har skapt seg en posisjon og et høyt 
kvalitetsnivå som gjør det til en privilegium å arbeide med dette. Jeg kom til 
dekket bord. 
      
      
      
IDEEN BAK 
     - Hva skiller god kunst fra dårlig? 
      
     - Et interessant spørsmål. Kunsten defineres ofte ut fra sitt originale uttrykk, en 
stor del av dagens kunstvurdering går på originalitet. Altså ideen. Godt håndverk 
er en viktig del, men det er bare middelet i et konsept. De siste førti åra har det 
oppstått mer enighet om at premissene til kunsten er ideen. Dessuten har 
kunstlivet behov for både god og mindre god kunst. Noen få kunstnere får til noe 
som er mer interessant enn andre. Kunsten er i grunnen filosofisk på sine egne 
premisser.  
     - Er det gamle håndverket glemt blant alle de nye teknikkene? 
     - Nei, men fra begynnelsen av 1900-tallet trengs ikke lenger naturtro 
gjengivelser. Fotografiet tar over, og etter det kommer behovet for nye 
oppskrifter. Tradisjonelt maleri har ikke vært i forgrunnen de siste ti åra. Men det 
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betyr ikke at det er uinteressant. Maleriet er ikke dødt. Kunsthistorisk utvikling 
handler om ideer og behov hos kunstnerne. 
     - I dag har de fleste store utstillinger egen kurator. Hvilken betydning har det? 
      
     - Fenomenet museum er ganske ungt, det dukket ikke opp før på slutten av 
1700-tallet. Så det har bare utviklet seg de siste par hundre år. Tradisjonelt har 
museenes konservatorer gjort alt i forbindelse med utstillingene, det nye er 
kuratorene som skaper sitt eget kunstverk av utstillingen. Et fenomen som går ut 
over en vanlig utstilling. Kuratoren kan nesten sammenlignes med en regissør. De 
velger kunstnere og kunstverk og visualiserer et konsept. Det er selvsagt et 
spørsmål hvor langt de skal gå i egen profilering, men mange kuratorer har en 
viktig funksjon for kunstutviklingen. Selv er jeg opptatt av at vi er formidlere, 
kunsten og kunstnerne skal være i forgrunnen. 
      
      
      
SPEILER VÅR TID 
     - Hvordan finner du fram til dem du vil ha utstillinger med? 
      
     - I dialog med et miljø. Et museum må definere hva som er interessant og 
hvilke behov vi har, og for eksempel trekke fram mindre kjente kunstnere som har 
kvalitet i forhold til kunsthistorien. Vi må være inspirert av behovet for å 
presentere kvalitet. Jeg reiser en del, men finner også interessante ting via 
internett, film eller video. Snakker med kolleger, selvfølgelig. Dessuten er det 
viktig å ha stor selvtillit. 
     - Kunsten skal speile samfunnet? 
     - Ja, og det ser du blant annet gjennom ulike uttrykk. Kunstnere i dag bruker 
utrolig mange former - performance, teater og eksisterende objekter er noe. Det er 
bare å forsyne seg, men ideen bak må være original og interessant. Tidlig på 1990-
tallet var London en kunstmetropol, det var der ting skjedde. Britiske Damion 
Hirst var bare en i en rekke med kunstnere som uttrykte seg helt annerledes enn 
det publikum var vant til. Litt «slem» kunst som provoserte med framstillinger 
mange syns var ekle. Vi som formidler kunst får en større og viktigere rolle når 
kunsten blir avantgarde.  
     - Kunstønsker for det nye året? 
     - At vi kan få et samlende sted for kunstformidling på Tullinløkka. Det er satt 
av penger i budsjettet til en samorganisering, det er et flott signal fra regjeringen. 
Det blir spennende å se hva som kommer der. Det er mye lettere å få dyre 
utenlandske utstillinger hit dersom det er flere til å dele på utgiftene, og lettere å få 
fram norsk kunst i utlandet gjennom samarbeid. 
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