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Kulturellt och estetiskt radikala museer byggs nu världen över. De är vår 
tids katedraler, som i sig drar fler besökare än konsten skriver Peder 
Alton.  

Trettio år efter de postmoderna, dekontruktivistiska och teoretiska utsvävningarna exploderar nu 
världens konstmuseer i antal, ambition och storlek. Vår tids hyperkomplexa katedraler, menar många.  

Men de är också misstänkt lika moderna varulager med sina stora rum och tekniskt avancerade 
installationer.  

 

Hur man än ser på saken pekar allt på att konstnärer, konsthandlare, privatsamlare och arkitekter i dag 
är indragna i ett nytt "estetiskt lyft", en konstnärlig, arkitektonisk "nyorganisering" som driver de moderna 
konstmuseiinstitutionerna och privata konsthallarna framåt och skapar en rad spektakulära byggen. 
Teknik, estetik, ekonomisk prestige och kultur blandas till en mix som är på väg att helt omkullkasta de 
flesta vedertagna idéer om vad som är "god arkitektur".  

Att sommarens vandringsutställning på Louisiana norr om Köpenhamn har fått titeln "Prestige eller 
paradis - Museumsarkitektur i det 21. århundrede" ger en tydlig vink om vad det handlar om. Nya 
konstmuseer förväntas fungera som kulturella spetsprojekt för den nya konsten men också kasta nytt 
ljus över bortglömda och nergångna stadsområden. Den stora ikonen är fortfarande Frank O Gehrys 
Guggenheimmuseum i Bilbao i norra Spanien, invigd 1997. Vattendelare, ett före och efter, en ständig 
irritation och utmaning. 

Kritiken handlar främst om att Bilbaos politiker inte följt upp framgången med liknande inititiv inom andra 
konstområden. Men museet har tveklöst skapat en ny bild av den slitna industristaden Bilbao och 
turisterna vallfärdar. 

Men till vad? Katalogessäerna till vandringsutställningen är entydiga på en avgörande punkt. I de nya 
internationella konstmuseerna har konsten kommit i andra hand. Turisterna strömmar till för 
arkitekturens skull, konsten fungerar mer som ett kulturellt alibi. 
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Arkitekturhistorikern Werner Oechslin skriver till och med att måttet på de nya konstmuseernas 
framgångar inte längre går att söka i den traditionellt avancerade, genomritade arkitekturen, i dess 
estetiska, allmänt funktionella, historiska roll, utan i förmågan att dra till sig stora turistströmmar. Krasst, 
visst! Men realistiskt. Turismen är den snabbast växande industrin i världen i dag så varför skulle inte 
politiker och kommunfolk snegla mot dess ekonomiska potential. Speciellt om de vill få fart på sovande, 
nergångna städer. 

Många av de museiexempel som visas på Louisiana är långt ifrån färdiga eller ens påbörjade. Och 
många har genomgått ändlösa besluts- och produktionsprocesser som förskjutit deras roll som 
dagsfärsk arkitektur. Ett aktuellt exempel är Zaha Hadids Maxxi i Rom som länge dragits med 
finansieringsproblem och som alla väntar på skall invigas. 

På Louisiana finns allt från ohämmad, rymdlik, dekonstruktivism - främst representerad av det 
österrikiska kontoret Coop Himmelb(l)aus "Musée des Confluences" i Lyon - till japanen Tadao Andos 
förfinade, knappt synliga Chichu konstmuseum i Kagawa, Japan, nersprängd i en klippa ut mot havet. 
Däremellan naturligtvis en rad byggnader som på ett mer måttfullt sätt svarar på skiftande utställnings-
behov.  

I en klass för sig står Museum of Modern Art i New York som byggts ut och fått en ny fasad och entré 
mot gatan, ritad av Yoshio Taniguchi efter en internationell tävling och som invigdes 2004. Det är också 
det mest komplexa och svåröverskådliga av alla stora internationella museer. Trappor, ljusschakt och 
nya utställningsrum skapar ett helt nytt museum, som ändå bygger vidare på flera av de tidigare 
paviljonger som museet blivit berömt för. Urstyvt och ett mästerstycke som visar att 2000-talet nya 
museiarkitektur utvecklats till en egen genre med egna materialkaraktärer och krav på specifika 
ljusförhållanden.  

Peter Cooks och Alain Fourniers Kunsthaus Graz (2003) har en liknande stark placering i en befintlig 
bebyggelse men är samtidigt en helt annan typ av byggnad. Där MoMA är ett klassiskt "infill" är 
Grazmuseet en främmande "alien" som verkar ha landat i Graz utan förvarning och utan några som 
helst försök att mildra kontrasten till den historiska staden. 

Är det så här de framtida konstmuseerna kommer att se ut? Denna vandringsutställning ger med 
nödvändighet ett ganska splittrat besked.  

Arkitekterna som ritar utgör en begränsad elit som ständigt tävlar mot varandra men utifrån mycket olika 
idéer och utan någon gemensam "stil". Det här är helt enkelt det tidiga 2000-talets självklara offentlighet, 
en arkitektonisk supermonumentalitet baserad på antimodernism, uppgörelser med de tidiga politiska 
utopierna och med en innovativ teknik som utsätter traditionella estetiska drömmer för svåra 
påfrestningar. God underhållning, helt enkelt. Men naturligtvis svindyr.  

Finns någon chans för Sverige att hänga med i den nya konstmuseitrenden? Tveksamt. Det krävs 
mycket kapital, hyperkunniga, besjälade politiker, stenhårda arkitekturskolor, privata finansiärer med 
intresse för ny estetik och därutöver statliga, kommunala kulturinstitutioner som med utställningar och 
publikationer lobbar för de intressanta internationella exemplen, som nu Louisiana gör. 

Några av mina absoluta museifavoriter finns med i utställningskonceptet eller diskuteras i den tillhörande 
boken. Naturligtvis Museum of Moderna Art, MoMA, men också det betydligt mindre konstmuseet i 
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Bregenz i Österrike som jag såg en gråmulen januaridag i år, ritat av schweizaren Peter Zumthor. En 
imponerande byggnad, i mina ögon just nu etta i världen.  

Ett lika omtalat museiexempel på utställningen är Steven Holls långsmala utbyggnad av Nelson-Atkins 
Museum of Art i Kansas som precis blivit färdigt. Också den övergripande planen för rekonstruktion och 
förnyelse av Museumsinsel i Berlin med en rad tunga arkitektnamn involverade, främst David 
Chipperfield, den engelska minimalismens förgrundsfigur.  

Ingenting tyder på att den internationella konstmuseiboomen är på väg att mattas. 
 

Peder Alton 
 


