MED KØNNET PÅ MUSEUM
Skævhed i museernes indkøbpolitik
HANS DAM CHRISTENSEN
-Artikel fra bogen
100 års ØJEBLIKKE KVINDELIGE KUNSTNERES SAMFUND
1

Med kønnet på museum
Skævhed i museernes indkøbpolitik
HANS DAM CHRISTENSEN

Indledning
I det danske kunstliv har et tilbagevendende tema over mange år været kunstmuseernes
indkøb af henholdsvis kvindelige og mandlige kunstnere. Tre synlige spor i debatten med
tyngdepunkt i midt-00erne er antologien Udsigt: Feministiske strategier i dansk billedkunst
(2004), konferenceakterne fra 2003-konferencen Før usynligheden – Om ligestilling i
kunstverdenen (2005) samt Redegørelse for indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske
kunstmuseer (2005), som var den daværende kulturministers svar på et spørgsmål i
Folketinget omkring syv danske kunstmuseers indkøbspolitik i den pågældende periode med
fokus på blandt andet køn.1
I det følgende vendes tilbage til den omtalte rapports syv museer for at se, hvad der er sket
siden. Det vil slet ikke være en undersøgelse i samme omfang, men det skal med lidt flere
facetter antydes, at problemstillingen ikke har flyttet sig væsentligt, hvis man i en analyse
tager afsæt i tilgængelig information på museernes hjemmesider, der ikke blot inkluderer
indkøb, men også eksempelvis udstillinger: Der er tilsyneladende stadig en stor overvægt af
mandlige kunstneres værker på museerne. På den ene side peges således på, at der trods
diverse indsatser, lige fra etableringen af Kvindelige Kunstneres Samfund for 100 år siden
frem til, ikke mindst, fokus på kønnet i nyere tid, stadig ikke er udsigt til kønsparitet på
kunstmuseerne; på den anden side argumenteres samtidigt for, at kønsparitet er et mål, der
slet ikke tager højde for problemstillinger omkring mandlige og kvindelige kunstnere, som
måske er meget vigtigere. Måske blokerer et fokus på kønsparitet ligefrem for en kritisk
tænkning og opretholder i stedet mekanismer, som allerede flere gange har marginaliseret
kvindelige kunstnere i sammenligning med de mandlige kunstnere.
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Indledningsvis starter artiklen dog et andet sted, nemlig med de danske kunstmuseers
kønnede ledelse, som kan bidrage til en dybere indsigt i artiklens overordnede
problemstilling. Kender man blot en lille smule til de 31 statsanerkendte og tre statslige
kunstmuseer, der nævnes i Kulturstyrelsens statistiske årsrapport, Danske museer i tal.
Baseret på oplysninger fra 2010 (2012),2 ved man, at de tæller både store og små museer,
store og små indkøbsbudgetter, store og små samlinger samt mange og få årlige udstillinger
såvel som mange og få medarbejdere. Som en delvis følge af størrelse, men også andre
forhold kan samarbejdsrelationer og organisatoriske forhold variere i vid udstrækning.
Forholdet mellem museernes fagområder kan variere i form af forskellige
samlingstyngdepunkter og ansættelsesforhold, og den lokale politiske indflydelse kan
eksempelvis have betydning i form af den politiske repræsentation i museumsbestyrelser,
størrelse i kommunalt tilskud og lignende. Desuden er enkelte kunstmuseer i dag underkastet
større regionale museumssammenlægninger (fx for Fyns Kunstmuseums vedkommende først
Odense By Museer og siden Brandts, Vejle Kunstmuseum og Vejlemuseerne samt Skive
Kunstmuseum og Museum Salling), så en leder af et kunstmuseum er ikke nødvendigvis den
øverste leder.
Blander man dog titlerne museumsdirektør og museumsleder i en fælles pulje under
forudsætning om, at de uanset titel og størrelse udøver en væsentlig indflydelse på driften af
deres respektive museer, deriblandt indsamling og indkøb samt udstillingspolitik, er der
blandt de 34 museer tale om, i skrivende stund, 13 mandlige ledere/direktører og 21
kvindelige ditto (se Fig. 1). Inddrages desuden eksempelvis Øregaard Museum, Museet for
Religiøs Kunst, Heerup Museum, Rudolf Tegners Museum og Statuepark samt Kunstmuseet
Brundlund Slot, vil antallet af kvindelige ledere stige yderligere. I det hele taget findes nok
kvindelige museumsdirektører/ledere med høj anciennitet, men kender man lidt til navnene i
Fig. 1, kan det godt røbes, at de mandlige museumsdirektører/ledere, relativt set, generelt har
en højere anciennitet (og alder), og at de kvindelige museumsdirektører/ledere generelt er
yngre
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Ovennævnte udvikling har været i gang længe. En mere omfattende kortlægning ville
understrege dette forhold, men udviklingen kan også hjælpes på vej af Else Kai Sass’ bidrag
om faget kunsthistorie til Københavns Universitets 500 års jubilæumsskrift (1979), hvor der
ikke optræder kvindelige museumsledere i kapitlet ”Museumsfolk”. 3 I kapitlet redegøres for
museumssituationen fra Karl Madsens ansættelse på Statens Museum for Kunst fra 1895
frem til Haavard Rostrups ansættelse som direktør for Ordrupgaard-samlingen i 1957. Der
nævnes dog enkelte undtagelser andre steder i Sass’ bidrag. Forfatteren selv, som blev
professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet i 1954, varetog sideløbende frem til 1961
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ledelsen af kunstafdelingen under Aarhus Museum, senere Aarhus Kunstmuseum og i dag
ARoS. I et af de afsluttende kapitler, ”Situationen omkring 1979”, oplyses også, at
Thorvaldsens Museum fra 1963 havde en kvindelig direktør, Dyveke Helsted (frem til 1989),
og at Sass selv blev efterfulgt af endnu en kvindelig direktør, Minna Heimbürger, på nu
Aarhus Kunstmuseum (1961-69).
Det var først op gennem 1970erne, at en lang række af provinsens kunstmuseer begyndte at
få akademisk uddannede kunsthistorikere, fx i Holstebro, Randers, Silkeborg og Skagen med
i første omgang mandlige ledere. Sideløbende kan man dog fra denne periode pege på, at
Leila Krogh ledede J.F. Willumsens Museum fra 1977 (frem til 2006), Jette Kjærboe
Kastrupgaard Samlingen fra 1977 (frem til 1999), Else Bülow Nordjyllands Kunstmuseum
(nu Kunsten) fra 1979 (frem til 1989) og Susanne Thestrup Truelsen Faaborg Kunstmuseum
fra 1981 (frem til 2013). I regi af de statslige kunstmuseer skal af andre kvindelige
museumsledere, der heller ikke optræder i Sass’ jubilæumsbidrag, nævnes Hanne Finsen,
først som leder af Den Hirschsprungske samling (1978-1985), og siden ovennævnte Rostrups
efterfølger på Ordrupgaard (1985-1995), sammen med Marianne Saabye, som efterfulgte
Finsen på Den Hirschsprungske samling i 1985, og Anne-Birgitte Fonsmark, som efterfulgte
samme Finsen på Ordrupgaard i 1995; blandt de statslige kunstmuseer er det også værd at
bemærke, at Allis Helleland blev den første kvindelige direktør for Statens Museum for
Kunst (1994-2007).
I en kønsoptik kan det derfor let dokumenteres, at kvinder – uden hensyn til
museumsstørrelse – ikke er underrepræsenterede som ledere af de danske kunstmuseer;
faktisk er der tydeligvis tale om det modsatte. Spurgte man en udefrakommende, om han eller
hun forventede et overtal af mandlige eller kvindelige museumsledere, ville en hel del måske
”intuitivt” svare mandlige som udtryk for en udbredt kulturel forståelse af lederskab.
Gruppen af kvindelige museumsdirektører/ledere er dog størst i dag. Umiddelbart vil de
færreste nok synes, at det er et problem, selv om man med god grund kan påpege en vis
skævridning med modsatte fortegn end de sædvanlige på et område, der tidligere var
domineret af mænd.
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Nyerhvervelser på museerne
Man kan langt fra være sikker på, at en eventuel kønsparitet eller endda overvægt af kvinder
blandt museumsdirektører/ledere kan opfattes som et middel, der sikrer mod skævredne
forhold på kønsområdet. I nyere tid har der som nævnt i flere omgange været diskussioner
om en ulighed i kønsrepræsentationen blandt kunstnerne på de danske kunstmuseer. Tilbage i
2005 udsendte den daværende Kulturarvsstyrelse ovennævnte Redegørelse for
indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske kunstmuseer, som tydelig viste en meget stor
overvægt af værker af mandlige kunstnere på Louisiana, Statens Museum for Kunst,
Nordjyllands Kunstmuseum (nu Kunsten), Esbjerg Kunstmuseum, Aarhus Kunstmuseum (nu
ARoS), Vestsjællands Kunstmuseum (nu Sorø Kunstmuseum igen) og Arken. Blandt dengang
nulevende kunstnere var 80 % af værkerne udført af mandlige kunstnere, og for afdøde
kunstnere var over 95 % af værkerne udført af mænd.
Hvordan har kønspariteten så udviklet sig siden midten af 00’erne i forbindelse med de
danske kunstmuseers nyerhvervelser? Passer det stadig, at flere kvindelige
museumsdirektører/ledere over tid ikke automatisk fører til flere indkøb af kvindelige
kunstnere? Det er uden for omfanget af denne artikel at skabe et samlende billede af de
danske kunstmuseers erhvervelser i nyere tid, som svarer til Redegørelse for
indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske kunstmuseer (2005), der havde fokus på
værkindkøb, men også kunne konstatere, at fordelingen af mandlige og kvindelige kunstnere
ikke afveg væsentligt fra fordelingen af værker skabt af henholdsvis mandlige og kvindelige
kunstnere. Man kan dog antyde nogle forhold, der bekræfter billedet af, at der stadig
hyppigere erhverves værker af mandlige kunstnere end af kvindelige kunstnere, og at der i
det hele taget ikke er indtruffet markante ændringer. I første omgang skal man derfor heller
ikke være bekymret for, om skævridningen blandt museumsdirektører/ledere har betydning
for fremtidens indkøb af værker af mandlige kunstnere.

I Fig. 2 kan man se kunstmuseet Arkens erhvervelser i perioden 2000-2012 fordelt på
kunstnernes køn. Arkens samling er i denne sammenhæng særlig interessant, fordi den er
relativ ny og næsten udelukkende har fokus på samtidskunst, og museet har i flere omgange
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meget bevidst og kritisk reflekteret over både fremtidens museum og væsentlige tematikker
inden for samtidskunsten.
Med en undtagelse i 2005, hvor der blev erhvervet værker af lige mange mandlige og
kvindelige kunstnere, er der dog desværre udelukkende tale om en overvægt af mandlige
kunstnere hvert eneste år, i flere tilfælde med en endda betydelig tyngde. Der kan selvfølgelig
være flere forhold, som spiller ind på fordelingen, eksempelvis en passiv indsamling i form af
mange donationer af mandlige kunstneres værker eller samlingens særlige tyngdepunkt i den
britiske kunstner Damien Hirst, der selvfølgelig er repræsenteret som mand i statistikken.
Selv hvis man reducerer antallet af mandlige kunstnere per år med en i de år, hvor Arken har
erhvervet Hirst-værker, vil der dog ikke komme flere år med paritet, men blot være et år med
flertal, nemlig førnævnte 2006, til indkøb af kvindelige kunstneres værker. Af disse spinkle
tal er der således ikke noget, som tyder på en synlig kursændring i museets indkøbspolitik
siden 2003.
Går man nærmere ind i Arkens indkøbspolitik, der som et eksempel på museets refleksive
praksis præsenteres på hjemmesiden, handler den overordnet om at samle kunst, ”… der
gennem skildringen af menneskekroppen fortolker den tid, vi lever i. Og kunst, som
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udfordrer selve kunstbegrebet og inviterer os til at se kunsten på nye måder.” Inden for
samtidskunsten kunne denne indkøbspolitik synes kønsneutral eller måske endda meget åben
over for feministisk orienteret kunst. I andre sammenhænge har museets direktør – ligesom
vist nok alle andre ansvarsfulde museumsdirektører/ledere – i høj grad vægtet et
kvalitetsbevidst indkøb af kunst, altså at man kun køber det bedste.4 Uden videre kan man på
baggrund af Arkens egne erhvervelser derfor antyde, at mandlige kunstnere generelt
producerer bedre samtidskunst end kvindelige kunstnere. Med de to ovenfor beskrevne
optikker kan man spidse forholdet lidt til: Mandlige kunstnere producerer generelt bedre
kunst, når det gennem menneskekroppen drejer sig om at fortolke den tid, vi lever i; de er
generelt også bedre til at udfordre selve kunstbegrebet og invitere til at se kunsten på nye
måder, der i Arkens samling ikke i videre omfang inkluderer en ellers udbredt kvindeligt
orienteret kønsoptik. Heldigvis er det nok ikke så enkelt.
Ser man på nogle af de øvrige syv museer fra Redegørelse for indkøbspolitikken 1983-2003
på syv danske kunstmuseer (2005), der indeholder information om nyerhvervelser og
samlinger af samtidskunst på museernes hjemmesider, bekræftes dog mønstret fra Arkens
erhvervelser. På Esbjerg Kunstmuseum kan man over listen af ”udvalgte” (og derfor,
formentlig, væsentligste) værkerhvervelser fra perioden 2006-2012 pege på et år, hvor der
findes en overvægt af kvindelige kunstnere og et år med paritet (Fig. 3); de øvrige år er der en
mandlig overvægt. På Sorø Kunstmuseums hjemmeside kan man i beskrivelsen af
samlingens ”samtidskunst” læse:
”… Landskabsgenren har dannet afsæt for erhvervelser af fotografiske værker af bl.a. Per
Bak Jensen og Mads Gamdrup. Minimalismen/konceptkunsten giver anledning til at
interessere sig for kunstnere, hvis arbejder bygger på analyser af formelle og sociale
strukturer.
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Samlingen rummer desuden værker af bl.a. Peter Land, Olafur Eliasson, Joachim Koester,
Kirstine Roepstorff, Signe Guttormsen, Jasper Sebastian Stürup, Morten Schelde og Astrid
Kruse Jensen.” 5
Af de 10 navngivne samtidskunstnere i sektionen om ”samtidskunst” findes syv mandlige og
tre kvindelige kunstnere. Det er ikke til at sige, om opremsningen er repræsentativ for
samlingens karakter, men navnene afspejler de kunstnere, som det er fundet vigtigt at nævne i
den indledende samlingspræsentation på museets hjemmeside. Mønstret gentager sig i
Louisianas tilsvarende beskrivelse af ”Samtidskunst” på museets hjemmeside, som ellers
starter kønsoffensivt, men siden blegner lidt:
”90’ernes kunst er rigt repræsenteret med værker af bl.a. Mona Hatoum, Pipilotti Rist, Sam
Taylor-Wood, Sherrie Levine, McCollum, Gober, Muñoz, Gary Hill, Paul McCarthy og Mike
Kelley. Louisianas samling ajourføres ved indkøb og donationer, så den også afspejler de
nyeste tendenser og medier i samtidskunsten. De seneste erhvervelser spænder over vidt
forskellige medier og kunstneriske udtryk med værker af bl.a. Jonathan Meese, Julie
Mehretu, Tal R, John Armleder, Thomas Demand, Wolfgang Tillmans, Olaf Breuning, Rineke
Dijsktra, Morten Schelde, Superflex, Elmgreen og Dragset, Isa Genzken, Candice Breitz,
Runa Islam, Jesper Just, Aernout Mik, Doug Aitken og Bill Viola.”6
Ser man bort fra Superflex samt Elmgreen og Dragset, der inden for artiklens logik
repræsenterer kunstnergrupper, er der tale om ni kvindelige kunstnere og 17 mandelige
kunstnere. Igen kan tallene pege på, at mandlige kunstnere er bedre til at producere
samtidskunst, men så enkelt er det nok stadig ikke.

Mandlige og kvindelige kunstnere på kunstscenen og i kunsthistorien
Tilbage ved udsendelsen af Redegørelse for indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske
kunstmuseer (2005) udtalte daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, i en medfølgende
pressemeddelelse:
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”Det er en del af vores historie, at mænd med talent kunne bruge det til at blive professionelle
kunstnere, mens kvinder med talent ikke havde de samme muligheder. Men det vil blive en
del af vores historie, at der kommer ligestilling også på dette område. Ikke fordi staten
befalede sine museer at købe kvinde-kunst. Men fordi kvindelige kunstnere viste sig at være
fuldt på højde med de mandlige, da de fik samme udviklingsmuligheder. Redegørelsen
dokumenterer, at vi er på rette vej. Potentialet for kvindelige kunstnere i fremtiden vokser i
takt med det stigende antal kvindelige elever på kunstakademierne.” 7
Brian Mikkelsen fremskriver kønsparitet som en fremtidig virkeliggørelse, men som det
fremgår af forrige kapitel får man desværre ikke rigtig indtryk af, at et stigende antal
kvindelige studerende siden midten af forrige årti har medført et bemærkelsesværdigt større
indkøb af kvindelige kunstneres værker, der muliggør en sådan fremskrivning inden for de
næste mange år.
En anke mod den daværende kulturministers påstand om sammenhæng mellem uddannede
kunstnere og museumsindkøb kunne være, at de færdiguddannede kvindelige kunstnere
opgiver kunstnerkarrieren. Det er der dog intet, som tyder på, hvis man forsøger at
kvantificere deres karrierer ved hjælp af medlemsskaber af et par af kunstnernes
brancheforeninger; det gør blot indtrykket fra forrige kapitel endnu mere markant.
Man kan antyde overvægten af kvinder ved hjælp af eksempelvis medlemslisten for UKK
(Unge Kunstnere og Kunstformidlere), der siden 2002 har arbejdet for ”at fremme den unge,
eksperimenterende og ikke nødvendigvis etablerede samtidskunst”. Selvfølgelig optræder en
række både mandlige og, sikkert flere, kvindelige kunstformidlere blandt de over 300
medlemmer, men ikke desto mindre er der samlet set over 2/3 kvindelige medlemmer.8
Samme billede bekræftes af medlemslisten for BKF (Billedkunstnernes Forbund), hvor et
godt stykke over halvdelen synes at være kvindelige medlemmer. 9 Her er udelukkende tale
om medlemmer med baggrund i en uddannelse fra et af de danske kunstakademier eller
tilsvarende, medlemskab af Kunstsamfundet eller aktiv udstillingsvirksomhed på anerkendte
udstillingssteder.
Ser man bort fra den nuværende skævhed i museernes indkøb fra henholdsvis mandlige og
kvindelige kunstnere, skal man måske fejre et jubilæum for Mandlige Kunstneres Samfund
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om 100 år? Tilbage i 1916 – året efter indførelsen af kvinders stemmeret i Danmark – var
dannelsen af Kvindelige Kunstneres Samfund i hvert fald et indlysende symptom på en
stigende bevidsthed om kønnets tilstedeværelse i kunstinstitutionen, selv om der i mange år
frem stadig ville være en overvægt af mandlige kunstnere. Bevæger man sig derimod frem til
kunsten gennem de seneste 50 år, begynder billedet tilsyneladende at blive mere
problematisk, hvis ikke repræsentationen af kvindelige kunstnere på kunstmuseerne er
markant stigende, fordi der simpelthen er flere kvindelige kunstnere til stede i
kunstinstitutionen, ja, i dag muligvis betydelig flere end mandelige kunstnere, og
kønstematikken tillige er udbredt i selve kunstproduktionen.
Ifølge Museumsloven har de danske kunstmuseer til formål at belyse ”… billedkunstens
historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.” For
Statens Museum for Kunst gælder særligt, at museet som hovedmuseum ”… har til opgave at
belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år
1300”, og for ”… den danske kunsts vedkommende skal … anlægge og opretholde
repræsentative samlinger.”10 Af indlysende grunde bliver det sværere og sværere at opnå
paritet i repræsentative samlinger, jo længere man bevæger sig tilbage i kunstens historie.
Historisk set har der nok eksisteret kvindelige – og også oversete – kunstnere, men ikke desto
mindre har der været flere mandlige kunstnere lige så længe kønnet har kunnet identificeres;
derfor giver det ikke mening at forvente kønsparitet, hvis formålet med museernes samlinger
(også) er at opnå en vis historisk repræsentativitet inden for samlingsområderne. Men
bevæger man sig derimod frem i tid, kunne noget tyde på, at museerne ikke formår at vise
spektret af aktuelle udtryk og kunstens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner i
tilstrækkelig grad, og, som vi skal se senere, for Statens Museum for Kunsts vedkommende,
ikke helt formår at opnå repræsentativitet, når kønnet inddrages som parameter.

Udstillinger på kunstmuseer
Nyerhvervelser og kønsrepræsentativitet i samlinger og på kunstscenen er måder at anskue
kønnet på. Endnu en metode, der ikke har været dokumenteret i tidligere debatter, er
kunstmuseernes udstillingspraksis. Den er interessant, fordi udstillinger og eventuelle
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medfølgende kataloger m.m. er bidrag til synliggørelse på kunstscenen, som igen kan
begrunde indkøb af de pågældende kunstnere fra museernes side med henblik på at indkøbe
repræsentativt, belyse kunstens aktuelle udtryk osv. Museerne er med andre ord aktører
allerede på dette niveau, så hvis skævheden genfindes her, kan det medvirke til efterfølgende
skævhed i indkøbspolitikken. Igen kan man metodisk set gå til en sådan analyse på flere
måder, og det ligger igen uden for denne artikels omfang at foretage en omfattende analyse,
men en simpel tilgang, hvor der tælles udstillingstitler med navnet på enten en mandlig eller
kvindelig kunstner alene i titlen, kan igen antyde en let genkendelig tendens.
På kunstmuseet ARoS’ hjemmeside ligger information om tidligere udstillinger i perioden
2005-2012. ARoS er interessant i denne sammenhæng, fordi museet ikke blot optræder i
Redegørelse for indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske kunstmuseer (2005), men tillige
er et stort museum med flere årlige udstillinger end mindre museer.
Ser man her på hvilke navne, der dukker op alene i udstillingstitler, dvs. uden hensyn til
kønsrepræsentation på gruppeudstillinger og udstillinger, hvor mere end en kunstner kan
være til stede i udstillingstitlen, viser Fig. 4 igen et tydelig mønster. Der er to år, 2005 og
2008, hvor der er en ligelig repræsentation. Alle øvrige år findes en oftest betydelig overvægt
af udstillinger, hvor en mandlig kunstners navn optræder alene i titlen. Det skal tilføjes, at
udstillinger kan være både store og små såvel som langvarige og kortvarige, ligesom et
museum også kan anvende meget forskellige ressourcer på de enkelte udstillinger, hvilket
ikke afslører sig af denne simple statistik.
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Det skal også bemærkes, at der i ARoS’ udstillingsprogram optræder enkelte historisk
orienterede udstillinger, dvs. udstillinger, som dækker perioder, hvor kønsrepræsentativiteten
var skæv, men hovedparten af ARoS’ udstillinger omhandler ikke desto mindre det man i
bred forstand kan betegne nutidskunst og samtidskunst.

Foretager man samme øvelse med flere af de øvrige museer fra Redegørelse for
indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske kunstmuseer (2005), bekræftes billedet. På Fig. 5
ser man en optælling af det nordjyske Kunstens udstillinger i samme periode, hvor
kunstnernavnet optræder alene i titlen (evt. i undertitlen). Det høje antal ”andet” skyldes
blandt andet en hel del udstillinger fra lokale institutioner og foreninger, men pointen er, at
selv med dette spinkle talmateriale, hvor tilfældigheder let kan spille ind, findes kun et år
med en ligelig fordeling, mens alle andre år har en tyngde på udstillinger af mandlige
kunstnere.
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På Fig. 6 over Esbjerg Kunstmuseums udstillinger i perioden 2005-2012 gentages samme
billede, selv om man kan konstatere to år med paritet. Det skal dog tilføjes, at der under
”andet” begge år tillige optræder gruppeudstillinger, hvor to mandlige kunstner optræder
sammen.
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Ser man på Fig. 7, som viser Louisianas udstillinger med kunstnernavne, der optræder alene,
er det måske opløftende, at der findes to år med paritet (2007 og 2010) og, ikke mindst, et år
med flertal af kvindelige kunstnere (2012). Samme år som sidstnævnte forstærkes antallet af
repræsentation af kvindelige kunstnere tillige af udstillingen Avantgardens kvinder
1920-1940, selv om forslaget om en fiktiv udstilling med titlen Avantgardens mænd
1920-1940 måske, trods alle gode intentioner, også antyder, hvorfor de otte øvrige
årskategorier, der er taget fra museets hjemmeside, er domineret af mandlige kunstnere; det
ene år med paritet, 2010, var en af de øvrige udstillinger desuden Warhol after Munch.
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På Statens Museum for Kunst viser en gennemgang af udstillingsprogrammet for perioden
2005-2012 samme mønster (Fig. 8). Tager man alle udstillinger, findes ingen år med paritet,
men udelukkende en dominans af mandlige kunstnernavne i titlerne. Da museets program
inkluderer mange udstillinger af ældre kunst, er det mere rimeligt at filtrere tallene til kun at
inkludere nulevende kunstnere på udstillingstidspunktet, hvilket efterlader tre år (2007, 2009
og 2012) med paritet, men ellers og som sædvanligt kun med mandlig overvægt.
Det er trivielt at gentage det samme billede igen og igen, men hovedpointen er, at der ikke er
synlige tegn på, at situationen generelt er blevet væsentlig bedre, siden udsendelsen af
Redegørelse for indkøbspolitikken 1983-2003 på syv danske kunstmuseer (2005).
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Hvad er problemet?
Det skal understreges, at på trods af alle ovenævnte tal efterlyser denne artikel ikke paritet
mellem mandlige og kvindelige kunstnere. Derimod ønsker den at rette opmærksomhed på, at
der må være noget andet på spil end at mandlige kunstnere generelt producerer bedre kunst.
Det er således langt vigtigere at reflektere over, hvordan diskursen om kunst kan være ladet
med særlige kønsspecifikke relationer og strukturer m.m., som igen bidrager til en ulige
kønsfordeling andre steder i kunstinstitutionen, fx som ovenfor med en antydning af
udstillingsprogrammets betydning for indkøbspolitikken.
Hvad er dog ulighed og kønsspecificitet på kunstscenen? Af historiske grunde kan man som
nævnt ikke forvente en ligelig repræsentation i de danske kunstmuseers samlinger, men kan
man forvente det i indkøbet af samtidskunstnere? Der kan være mange grunde til at købe
enten flere eller færre kunstværker af det ene køn frem for det andet. Der står heller ikke i
Museumsloven, at museerne skal arbejde aktiv for et ligelig indkøb af mandlige og
kvindelige kunstnere (eller ”mande-kunst” og ”kvinde-kunst”), så hvis de blot skal afspejle
kunstinstitutionens praksisser, de væsentlige udstillinger (som de så selv er med til at
producere) og deraf følgende opmærksomhed i kunstkritikken, høje priser på grund af museal
blåstempling m.m., gør museerne måske blot deres arbejde.
Er kønsparitet et politisk mål, er det dog ikke som den tidligere kulturminister tilstrækkeligt
blot at forvente, at stadig flere kvindelige studerende på kunstakademierne medfører et
stigende museumsindkøb af kvindelige kunstneres værker uden statens indblanding; især ikke
hvis dette tal suppleres med tal over kvindelige medlemmer af et par af kunstens
brancheforeninger, som antyder en overvægt af kvindelige aktører på kunstscenen. Hvis
kønsparitet er målet, vil den enkleste løsning helt åbenlyst være at lade det indgå i grundlaget,
i det mindste i forbindelse med samtidskunsten, for et kunstmuseums statsanerkendelse og
Kulturstyrelsens løbende evalueringer, ellers er der meget lange udsigter til, at målet opnås.
Med andre ord burde museerne beordres til at købe ligeligt ind.
Man skal dog ikke se bort fra, at et sådan paritetisk indkøb ikke vil dække kunstscenen i dens
mange facetter, fordi den stigende repræsentation af kvindelige kunstnere muligvis kun
inkluderer kunstnere, som i forvejen agerer på den ”mandlige” kunstinstitutions præmisser.
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Hvis indkøbspolitikken i forvejen tilsyneladende er præget af kønsspecifikke mekanismer,
strukturer, relationer m.m., som endnu ikke er tilstrækkeligt identificeret, risikerer man med
andre ord i blinde at købe mere af det, man plejer, men ikke nødvendigvis at købe værker af
kvindelige eller mandlige kunstnere, som er skabt på anderledes præmisser.
Måske handler det i stedet om at skabe en større bevidsthed om de kønsspecifikke
mekanismer osv., som hersker på kunstscenen ved at identificere endnu flere af dem? Det er
ikke fordi denne vej ikke er blevet forsøgt før. Som det fremgår andetsteds i denne antologi,
har der eksisteret kønskritisk kunst i Danmark såvel som internationalt siden i hvert fald
1970erne, og på universiteterne har kønsforskningen også skyllet ind over kunsthistorien.
Allerede i 1971 publicerede Linda Nochlin sin banebrydende artikel om, hvorfor der ikke
havde været flere store kvindelige kunstnere i kunsthistorien,11 og selv om den senere blev
kritiseret for at stille et forkert spørgsmål,12 afspejler Nochlin og hendes kritikere en bredere
teoretisk udvikling, som imidlertid ikke har sat sig bemærkelsesværdige spor i eksempelvis
de danske kunstmuseernes erhvervelses- og udstillingspolitikker.
Numerisk set handler det heller ikke om at uddanne flere kunsthistorikere, hverken mandlige
eller kvindelige, som er i stand til at reflektere kønskritisk over kunsthistorie og
kunstinstitution. Der er i forvejen uddannet mange. Det handler heller ikke om, at
kunsthistoriefaget på de danske universiteter som sådan er manddomineret. Som nævnt blev
Else Kai Sass professor i kunsthistorie på Aarhus Universitet allerede tilbage i 1954 og
flyttede videre til Københavns Universitet i 1967; halvdelen af de aarhusianske
universitetsprofessorer i kunsthistorie har været kvinder.
Hvad handler det så om? I et forsøg på at nytænke en mekanisme, som kan have indflydelse
på kønsuligheden, kan måske peges på relationen mellem kunstproduktion og kunstmuseum?
Eksisterer der en særlig kønsspecifik relation, der mimer kønsstereotypien mellem den aktive
skabende mandlige kunstner og den passive, ikke-skabende muse som et efterslæb af de
mange kønsladede diskurser, der findes i den traditionelle kunsthistorie om dette forhold? Det
er en tese, som uden tvivl vil skurre i ørerne på mange kønskritisk-engagerede
museumsdirektører og -ledere, hvoraf kvinderne som nævnt indledningsvist har majoriteten
af stillingerne. Hver for sig kan de dog være nok så kritiske, men indsat i denne særlige
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relation mellem kunstproduktion og kunstformidling ageres individuelt i strukturer, diskurser
og praksisser, der på en eller anden måde opretholder kønsstereotypien?
I den forstand handler det om at erkende, at selv om de kvindelige (og mandlige)
kunsthistorikere hver for sig og i mindre grupper kan være nok så kritiske på kønnenes
vegne, befinder de sig stadig på et strukturelt plan tilsyneladende i diskurser og praksisser,
som privilegerer mandlige kunstnere.
Tesen kan forstærkes af følgende spørgsmål, der er affødt af det indledende spørgsmål om
forventningen til museumsdirektørens/leders køn: Findes en overvægt af kvindelige eller
mandlige formidlingsansvarlige på de danske kunstmuseer? ”Intuitivt” vil mange nok svare,
at der findes en overvægt af førstnævnte, og det vil ikke være forkert. Det er ikke muligt at
identificere den formidlingsansvarlige i samme omfang som museumsdirektøren/lederen på
de respektive museers hjemmesider, men indkredses de personer, der entydigt bærer titler
som formidlingschef, leder af museets undervisning, leder af undervisningsafdeling, leder af
skoletjeneste, formidlingsinspektør, museumsinspektør med særligt ansvar for formidling og
undervisning samt publikumsansvarlig, er fordelingen mellem kønnene, som det fremgår af
Fig. 9, meget klar: Der er udelukkende tale om kvinder.
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Man kan så spørge, om det er et problem? Der er i hvert fald tale om en relativt set endnu
tydeligere skævridning end med hensyn til museumsdirektører/ledere, så i ligestillingens
navn burde den manglende paritet være et endnu større problem, hvis lige fordeling er målet.
Ser man dog på det i forhold til tesen om en særlig relation mellem kunstproduktion og
kunstformidling, kan det måske mere afdæmpet identificeres som en problemstilling, der er
interessant i en kønsspecifik diskussion.
Det skal derfor understreges, at der med paritet kun er tale om statistik, mens der med
ovennævnte tese, som nok begrundes i statistik, først og fremmest sigtes på en relation, som
kunne være interessant at analysere i en bredere sammenhæng; der er desuden kun tale om en
tese, som denne artikels forfatter meget gerne vil hjælpes til at skyde ned. Overordnet set er
dens baggrund dog, at uanset hvor kønsbevidst både kunstproduktionen og kunsthistorie er
blevet gennem de seneste 40-50 år, er det ikke lykkedes at identificere tilstrækkelige mange
kønsreproducerende parametre og relationer til at ændre den nuværende praksis i nogen
markant grad. Måske kan et fokus på relationen mellem kunstmuseum og kunstproduktion
bidrage til en nytænkning?
Et andet aspekt, der kan bidrage til at indkredse de kønsreproducerende mekanismer, handler
om museernes kvalitetsbegreb. Det er en udbredt antagelse blandt museumsdirektører/ledere
og udøvende kunstnere, at overvejelser om køn ikke må komme før kvalitet. Ovennævnte
spinkle statistiske materiale mere end antyder dog, at mandlige kunstnere generelt producerer
bedre samtidskunst end kvindelige kunstnere, hvis påstanden er, at museerne køber ind efter
kvalitetsparametre. Denne antydning bekræftes blot, når det viser sig, at selv flere kvindelige
kunstnere på kunstscenen ikke ændrer dette billede væsentligt.
Man kan nok argumentere for, at museernes kvalitetsvurderinger er baseret på faglig indsigt
og personlige præferencer. Sidstnævnte er dog ikke mere personlige end at de er formet
gennem bl.a. faglig socialisering samt, ikke mindst, fx habitus, interpellation eller
subjektivering i det hele taget (jf. fx Bourdieu, Althusser eller Foucault). Der findes ingen
tjekliste for hverken god eller dårlig kvalitet, men findes der i spændingsfeltet mellem den
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personlige smag og den faglige indsigt noget, som opretholder en særlig kønsspecifik praksis
inden for kunstinstitutionen?
Denne artikels forfatter vil således gerne argumentere for, at kvalitetsbegrebet relativeres i
forhold til køn, ligesom det i forvejen bliver i forhold til en lang række andre faktorer i form
af samlingernes specifikke tyngdepunkter i eksempelvis periode, medie, genre, isme,
regionalitet, nationalitet eller internationalitet m.m.. Det handler om at turde at indsætte køn
foran kvalitet i forbindelse med udstillings- og indkøbspolitikker. Det er udtryk for en
repressiv argumentationslogik ikke at gøre det, og det burde, som nævnt, ikke være
problematisk, fordi museerne i så mange andre sammenhænge indsætter filtre, før der
foretages en kvalitetsvurdering.
I denne artikels optik handler det som nævnt ikke om at skabe kønsparitet og slet ikke paritet
i sig selv. I stedet handler det om at udvikle en yderlige kritisk kønsoptik, som ikke blot
opretholdere de eksisterende kønsladede mekanismer, men i stedet problematiserer dem.
Hvordan gør man så det, når flere årtiers arbejde ikke har sat sig særlige spor? Selv om man
ikke bør argumentere for, at staten afkræver kønsparitet i udstillinger med og indkøb af
samtidskunst, kan man godt forlange kønsbevidste optikker på både disse og udstillinger af
ældre kunst. Det vil sige, at museerne gennem eksempelvis deres handlingsplaner bør
redegøre for en kønsbevidst optik, og at Kulturstyrelsen gennem statsanerkendelse og
kvalitetsevalueringer inddrager kønsoptikken som en relevant evalueringsparameter.
Med andre ord skal museerne således ikke beordres til ligeligt indkøb eller paritet i antallet af
soloudstillinger af hvert køn, fordi dette ikke giver mening i sig selv. De skal i stedet
redegøre for og begrunde deres ind- og fravalg i en kønsbevidst optik. Opstiller museernes
selv måltal for enten indkøb af eller udstillinger med flere mandlige eller kvindelige
kunstnere, er der intet i vejen med disse tal, hvis erhvervelserne og udstillingerne i en bredere
sammenhæng, fx ved hjælp af årsrapporter og lignende, afspejler en kritisk refleksion i stedet
for som nu tilsyneladende at være underkastet praksisser og diskurser, som reproducerer
særlige kønsmekanismer. Det sker, selv om både kunstnere, formidlingsansvarlige samt
museumsdirektører og -ledere hver for sig kan være nok så opmærksomme på kønnets vegne.
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