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Nye BRUDD – et grunnlagsnotat  

 

I de siste museumsmeldingene har det blitt lagt opp til at museenes formidling skal være 

kritisk og nyskapende, innrettet mot definerte målgrupper og ha som målsetting å endre 

holdninger, fordommer og perspektiver. Det legges til grunn at museene skal stille ”kritiske 

spørsmål vedrørende fortid og nåtid” og også omkring egen rolle.  

 

Meldingene tilskriver samtidig museene stor frihet til å utøve og utvikle sin samfunnsrolle og 

til å definere relevans og viktighet. En slik frihet, og vilje, til selv å utvikle og definere 

temaer, virkemåter og politisk rolle er en viktig drivkraft for mange museer over hele verden, 

og er også behandlet i en rekke fagartikler og andre studier i de siste tiårene. Problemstillinger 

omkring museenes ståsteder og roller har også kommet til uttrykk gjennom strategiene for 

internasjonale og nasjonale museumsnettverk. Det gjelder for eksempel det norske Brudd-

prosjektet, som ikke minst har hatt et fokus på vanskelige, ubehagelige, marginale og 

tabubelagte historier. Det gjelder også ICOMs undergruppe INTERCOM, de svenske 

prosjektene Svåra Saker og SamDok og også Hot Spot-satsninger i flere land. Disse 

prosjektene og områdene er ikke avsluttet og det foregår fortsatt diskusjoner og utprøvninger 

omkring begrepsavklaringer og også evalueringer av prosjekter og ulike aktiviteter. 

 

Det sentrale målet for Kulturrådets nye Brudd-satsning er å undersøke kritisk og videreutvikle 

museenes arbeidsformer og samfunnsmessige innplassering gjennom utprøvende praksis. 

Deltagerne i Nye Brudd skal samarbeide om å utvikle og realisere nyskapende prosjekter og 

om å gi museene nye og betydningsfulle ståsteder og posisjoner innenfor norsk kultur- og 

samfunnsliv. Fellesnevnere for Nye Brudd er faglig integritet, nysgjerrighet, kreativitet og 

evne til problematisering av fortid og nåtid. Det følger av dette at begreper som tradisjon, 

identitet, kulturarv – og også begreper som natur og kultur – må underkastes en mer kritisk 

undersøkelse enn hva som til nå har blitt gjort innenfor norsk museumssektor. Videre vil det 

være et sentralt mål å møte konflikter og kritikk med åpenhet og diskusjonsiver, og også å 

dele og lære av hverandres erfaringer. Brudd er dermed også et forum for blottstillelse, åpen 

diskusjon og uredd kollegakritikk. 

 

Med utgangspunkt i stor konseptuell og politisk frihet, og et vidt teoretisk og metodisk 

handlingsrom, er det et mål at Nye brudd spesielt skal tematisere og undersøke: 
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A.  at museene er arenaer for subjektive erfaringer og for tids- og stedsavhengige 

forståelser og sannheter. Ofte har museer vektlagt det generelle framfor det spesielle 

og har også lagt til grunn et langt på vei ureflektert syn på egen posisjon og 

forankring. At en i tillegg har skjermet både samlinger, magasiner og 

utstillingsarealer fra ”eksterne” meningsprodusenter og -berettigede er også en del av 

dette bildet. Museene i Nye Brudd skal være nysgjerrige og utprøvende med hensyn 

til ståsted, fortellerposisjon og oppfatninger av minoriteter og majoriteter. Det er et 

mål at enkeltmenneskers erfaringer og sannheter skal fylle en større plass i museenes 

utstillingsrom og formidlingskanaler.  

 

B. at gjenstander ikke produserer mening alene, men alltid blir beskrevet, fortolket, 

iscenesatt og mediert på en eller annen måte. Samtidig er det en vesentlig erkjennelse 

at mennesker forstår seg selv og fortolker gjennom gjenstander og det materielle. 

Kunnskaper og forståelser av hva som er menneskelig og hva som er materielt 

samproduseres i møter mellom mennesker og ting, mellom natur og kultur, som er 

kategorier som fylles med ulikt innhold fra sted til sted og til ulike tider. Museene 

som deltar i Nye Brudd ser med nysgjerrighet på sine samlinger, og på det som ennå 

ikke er innsamlet, og deler en ambisjon om å lete opp nye meninger i samlinger og 

enkeltgjenstander med teoretisk, metodisk, kritisk, poetisk og kreativ grådighet. 

Enhver gjenstand er en kompleks og uavgrenset størrelse, enhver museumssamling 

uavsluttet. 

 

C. at museene er politiske aktører. Museene i Nye brudd skal undersøke begreper som 

fellesskap, demokrati, nasjon og etnisitet og gjennom det bidra til refortolkninger av 

”Norge” og av hva som er ”norsk”. Prosjekter knyttet til deltagelse, usynlighet, 

inkludering/ekskludering, ”de andre”, forskjellighet, tabuer og krenkelser av ulik art 

nyter særlig interesse i Nye brudd.  

 

D.  Prosjektet har en ambisjon om å forene teori og praksis: Det skal ikke være et 

forum for uforpliktende teoretisk diskusjon og heller ikke et forum for dristige 

praksiser uten museumsfaglig forankring og selvrefleksjon. Deltakelse i Nye brudd 

forutsetter interesse for de kulturhistoriske museenes særegne materielle arbeidsform 

og konseptuelle egenart. Dette gjør Brudd til et forum for hands-on museumsarbeid, 

der deltakerne deler både tradisjonelle, nedarvete arbeidsformer og interessen for 

teoretisk og metodisk nyorientering. 

 


