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af annette Lindroos,  

Mag. art i kunsthistorie  kunst

AL: AL: Du tiltrådte 1. september 2006 
som kunstfaglig direktør for Charlotten-
borg Udstillingsbygning og er blevet en 
markør på den helt store transformation. 
Den omfatter dels nogle strukturelle 
ændringer med ny bekendtgørelse, ny 
bestyrelse og en ny direktør, der har til 
opgave at tegne en stærk, international 
profil, dels nogle arkitektoniske tiltag i 
udstillingssalene og et attraktivt café-
miljø mod gården. Fortæl lidt om dine 
visioner for Charlottenborg.

BN: Charlottenborg er jo et af Dan-
marks udstillingssteder, som ligger 
allerbedst placeret midt i København 
ved Kgs. Nytorv. Det kan ikke være 
bedre. Så det er klart, at det er en vigtig 
markør. Det har en historisk identitet 
og ligger i en historisk bygning. Min 
vision er, at Charlottenborg henvender 
sig til en bred almenhed. Vi skal have 
en så bred offentlighed som muligt fra 
unge til pensionister og det er klart at 
det indebærer, at vi skal have en bred 
udstillingsvirksomhed. Vi skal ikke være 
for smalle, men heller ikke tankeløse. 
Et sted midt imellem. Mainstream er et 
kedeligt begreb, men nogle gange skal 
vi vise kunst, som er betydningsfuld i 
Danmark og i et internationalt perspek-
tiv. Ofte i form af en dialog mellem det 

danske og internationale og fx vise 
hvilke danskere, der betyder noget på 
det internationale plan og hvilke inter-
nationale kunstnere, der betyder noget 
i Danmark. Kommunikation er en vigtig 
faktor, det vil sige, at jeg ser min rolle 
som en kommunikatør mellem på den 
ene side kunstverdenen og på den an-
den side en offentlighed, som er interes-
seret i kunst. Det er klart, at jeg ønsker 
den offentlighed skal være større. Char-
lottenborg har ca. 50.000 besøgende 
årligt og min vision er, at antallet af 
besøgende skal fordobles. Det kan man 
ikke klare det første år, men visionen er 
i hvert fald, at vi skal nå betydeligt flere 
besøgende. Publikum skal ikke bare 
se vores udstillinger. Det er vigtigt, at 
de får nogle gode oplevelser med sig 
– en vision om kunsten. Formidlingen er 
derfor meget betydningsfuld. Vi kommer 
til at arbejde meget aktivt på mange 
forskellige niveauer i form af tekster i 
udstillingen eller udenfor udstillingen. 
Vi ansætter udstillingsværter – kunsthi-
storikere – som cirkulerer i udstillingen 
og som har til opgave at fortælle om 
værkerne. En samtalepartner, som du 
altid kan henvende dig til, hvis du har 
nogle spørgsmål eller vil have en om-
visning. Det er vigtigt at betone, at det 
er den menneskelige kommunikation 
mellem de besøgende og udstillings-
værterne, som er det væsentlige. Så er 
det klart, at vi skal arbejde med grup-

peomvisninger og med skoletjenesten, 
som Charlottenborg har gjort tidligere. 
Vi kommer til at arbejde med kataloger, 
som et andet instrument. Mennesker 
har forskellige behov med hensyn til det 
pædagogiske. Nogle synes om at tale 
med nogen, andre vil hellere læse om 
kunsten og en tredje kan lide at købe 
et katalog med sig hjem. Vi arbejder 
med nye typer kataloger, som skal være 
en del af udstillingen og som man skal 
kunne anvende i udstillingen. Vi over-
vejer et format, som er lidt mindre og 
skal være i lommen – en pocketbook, 
der kan fungere som et opslagsværk før 
udstillingen. 

AL: Har I overvejet at implementere di-
gitale platforme?

BN: Vi får en ny hjemmeside og en ny 
grafisk profil. Når den er fastlagt, så skal 
vi i gang med at arbejde med indholdet 
på hjemmesiden. 

AL: Charlottenborgs omstrukturerin-
ger er samtidig et historisk opgør med 
kunstnersammenslutningerne, som er et 
særligt dansk fænomen, der ikke læn-
gere opretholder sine udstillingsprivile-
gier. Der har været en del polemik i den 
forbindelse, debatindlæg, møder mm. 
På Corner i december måned sidste år 
var der en underskriftindsamling som 
en støtte- og protestaktion. Er det nem-
mere at tackle en sådan massiv kritik, 
når du er fra ”hinsidan”?

BN: For det første er kritik jo ikke sjovt 
at få. Det er vigtig at sige, at de frem-
satte idéer i rapporten, som lå til grund 
for bekendtgørelsen fandtes allerede, 
da jeg kom hertil. I bekendtgørelsen 
findes der et fundament,  som besty-
relsen skal rette sig efter. Det er også 
vigtigt at sige, at allerede i marts i 2006, 
da bestyrelsen havde sit første besty-
relsesmøde og tegnede linierne op for 
hvordan virksomheden på Charlotten-
borg skal bedrives i fremtiden, var jeg 
ikke ansat endnu. Jeg er kommet ind på 
et senere stadie og naturligvis følger jeg 
retningslinierne, som bekendtgørelsen 
og som bestyrelsen har skitseret. Det er 
det, jeg er ansat til.

AL: Man kan sige, at fornyelsen er 
kommet fra centralt hold.

BN: Ja, det er rigtigt. Fornyelsen er 
kommet fra ministeriet og fra bestyrel-
sen. Det er klart, at jeg har en vis frihed 

Magasinet KUNST har mødt Di-
rektøren for Charlottenborg Ud-
stillingsbygning Bo Nilsson den 2. 
februar 2007 til en snak om hans 
visioner for Charlottenborg, kunst-
nersammenslutninger, kuratorrol-
len og kunsthaller i København. 

Bo Nilsson
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fra bestyrelsen til at sætte min agenda. 
Bestyrelsen er ikke operativ i det daglige. 
Bestyrelsen udstikker retningslinierne og 
jeg er den operative. Jeg er iværksæt-
teren, der har min frihed til at lave udstil-
linger, men skitsen findes allerede.  

AL: Efter min mening fik aktionen på 
Corner en næsten hel performativ og 
konceptuel karakter, hvor ”værket” etab-
leres i selve signeringen af et stykke 
papir af publikum. Det er da et interes-
sant aspekt, at der udøves kritik på selv 
samme institution, som kritikken er ret-
tet imod. Her tænker jeg navnlig på kon-
ceptkunsten fra slutningen af 1960 érne 
og 70 érne. Måske var aktionen i virke-
ligheden mere interessant end udstillin-
gen som sådan…………

BN: Det er interessant, at du siger det. 
Vi forsøger at fundere over, hvad det er, 
der sker i bygningen. Du har ramt søm-
met midtpå……..

AL: I midten af 1990 érne kom der et 
øget fokus på relationen mellem kunst-
ner og kurator, hvor kuratorrollen i visse 
kredse blev anklaget for at have en alt 
for magtfuld position. I den aktuelle kri-
tik af de nye vilkår synes den holdning 
desværre stadig at spøge i store dele 
af kunstnersammenslutningerne. I dag 
ses en del kreative, kollektivt kuraterede 
projekter mellem kunstnere og kunst-
historikere/kunstformidlere. Hvordan 
forholder du dig til begrebet ”kurator-
vælde”? Og kan det tænkes, at idéen 
om internationalt kunstnerkurateret 
samarbejde i ligeså høj grad kan indgå i 
Charlottenborgs nye udstillingsprofil?

 
BN: Absolut. Der findes et fantastisk 
potentiale. For det første vil jeg sige, at 
jeg ikke kender andre steder i verden, 
hvor modsætningen mellem kurator og 
kunstner er så inflammeret som i Dan-
mark. Tværtimod. Det vigtigste er, at 
kuratoren og kunstnerens relation er op-
bygget omkring et samarbejde. Jeg for-
står ikke problemet. Jeg har interesseret 
mig ganske meget for det her. For 5 år 
siden var jeg en af initiativtagerne til at 
oprette en international kuratoruddan-
nelse på Stockholms Universitet. Det 
var et samarbejde mellem Stockholms 
Universitets kunsthistoriske, økonomi-
ske og juridiske fakultet, Magasin 3 og 
Liljevalchs Konsthal, hvor jeg var chef. 
Vi uddannede ca. 10 kuratorer om året. 
I Sverige forsøger vi at nedtone kurator-
rollen. For mig fungerer kuratoren som 

en mellemmand mellem offentligheden 
og kunstværkerne. En person som tol-
ker, men alligevel ikke kan tolke helt frit. 
Man må basere sig på det man læser 
om kunstneren, det er det essentielle. 
Kunstværket er hele tiden i centrum for 
min kuratorrolle. Kuratoren er sådan 
set bare en formidlende person. Det er 
derfor, at jeg er så forbløffet over denne 
animositet mellem kunstnersammen-
slutningerne i Danmark, eftersom jeg 
ikke har set det noget andet sted. Og 
frem for alt ikke i Sverige. Der er det en 
selvfølge, at når jeg er kurator på en 
udstilling, så arbejder jeg for kunstneren 
og for offentligheden. Det er vigtigt, at 
kunstneren er så god som muligt, for jeg 
vil jo have et godt 
resultat, uanset 
om kunstneren er 
levende eller død. 
Så er der nogle 
ting jeg vil lægge 
vægt på, nemlig 
at give publikum 
en oplevelse. Så 
det ikke bare er 
det intellektuelle, 
altså tolkning, 
der fokuseres på, 
men oplevelsen 
der er det essen-
tielle i arbejdet 
med en udstilling. 
Jeg synes, at 
det er lykkedes 
virkeligt godt 
både at have det 
intellektuelle og 
det følelsesmæs-
sige i balance i 
en udstilling. Så 
kan en udstil-
ling være meget 
spændende. 
Uanset om pub-
likum er vældig 
kunstkyndige per-
soner, kan man 
indrette sig på en 
teoretisk diskurs 
eller en følelses-
mæssig diskurs 
med an anden type offentlighed. Uanset 
hvad man gør før en udstilling, så skal 
kunne kommunikere på mere end et 
plan. Vist findes der kunstnere som er 
virkelig gode kuratorer som er allerbedst 
til at kuratere deres egne værker, men 
mange kunstnere har en lille brist. De 
er for tæt på deres eget værk. Så nogle 
gange kan det været godt at have en 

samtalepartner. Det ved man jo selv, 
at man nogle gange er indsnævret i sin 
tankegang. Gennem en samtale når 
man en spændende dialog. Jeg plejer 
at sige, at kuratoren er den første som 
ser kunstværket efter kunstneren. Jeg 
har aldrig opfattet det som en konflikt, 
snarere som en lystfyldt dialog med 
kunstneren. 

AL: Du er jo ikke en helt fremmed fugl 
i Danmark, men har både kurateret ud-
stillinger og siddet i Statens Kunstfonds 
indkøbs- og legatudvalg. Med dit kend-
skab til den danske kunstverden, hvad 
er så de væsentligste forskelle mellem 
Danmark og Sverige? 

BN: Man kan vel konstatere, at kunsten 
har en betydelig større forankring i det 
danske samfund end i det svenske. Det 
vil sige, at kunsten betyder meget mere 
og er en stærkere kraft her i Danmark. 
I modsætning til Sverige, er Danmark 
i dag inde i en lykkelig kunstnerisk 
periode. Der sker mere. Der er mange 
betydningsfulde internationale navne, 

Bo Nilsson
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Bo Nilsson sammen med hunden Gucci. Fotograf: Jesper Malmsten
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som arbejder dels i udlandet, men også 
arbejder i Danmark og som laver fanta-
stisk kunst. Vi kan vel bare konstatere, 
at Olafur Eliasson er nr. 11 mest betyd-
ningsfulde kunstner i det internationale 
kunstliv. Det er jo helt sensationelt. Jeg 
kan fx nævne Jesper Just, Jeppe Hein, 
Tal R., Per Bak Jensen og mange andre 
danske kunstnere som betyder noget i 
det internationale samarbejde.   

AL: De seneste 5 år har der været et 
flow af yngre, danske kunstnere, der 
bosætter sig i fx Berlin. Og som du selv 
nævner, er der også kommet en øget 
opmærksomhed på danske kunstnere 
i udlandet. Hvordan kan vi markere os 
bedre, så det også bliver interessant for 
udenlandske kunstnere og kuratorer at 
komme til Danmark?

BN: Jeg tror, at det handler om, at man 
ikke må stivne i nationalisme. I Berlin 
assimileres danske kunstnere ganske 
hurtigt. Når danske kunstnere kan as-
simileres hurtigt i Berlin, så må det også 
være muligt med et kunstliv i Danmark, 
hvor internationale kunstnere kan as-
similere sig her. Men det er vel sådan, 
at der er steder, hvor det er nemmere 
at assimilere sig og arbejde som fx i 
Berlin. Vi må se på, hvordan vi kan gøre 
det attraktivt for kunstnere at arbejde og 
udstille i København. Og der har vi jo en 
betydningsfuld opgave i at vise internati-
onalt betydningsfulde kunstnere og give 
dem den allerbedste mulighed for at 
fremstå interessante. Åbenheden for at 
vise dansk kunst i udlandet favoriseres 

af danske medier. Man elsker at læse 
om fodboldspillere som det går godt for 
i tyske ligaer eller i Premier League i 
England fx Peter Schmeichel i Manche-
ster United. Det er også vigtigt at give 
samme interesse til de internationale 
kunstnere, som udstiller her i Danmark. 
Det er alt for let at rette fokus på vor 
egne. Vi skal forsøge at arbejde hen 
imod, at kunstnere, som ikke er kendt i 
Danmark også bliver set og får en ud-
stilling på Charlottenborg. Så man får 
perspektiv på det danske i relation til det 
internationale. I dag kan man ikke sige, 
at der findes det nationale kunstliv og 
så det internationale kunstliv, men at det 
er en stor kommunikerende kerne, der 
påvirker hinanden. Vi lever jo i en globa-
liseret informationsverden og jeg synes, 
at problemet med klimaet er et typisk 
eksempel på, at alting hører sammen. 
Vi kan ikke sidde her og tro, at i Dan-
mark er det ikke så farligt med klimaet. 
Vi klarer os. Det var samme mentalitet, 
der fandtes før i tiden. Man var sig selv 
nok. I dag påvirkes vi af, at Kina har en 
betydelig industriel ekspansion, og som 
slipper en masse farlige ting ud osv. 

AL: Synes du, at København for lille til 
endnu en kunsthal ud over de eksiste-
rende steder for samtidskunst? 

BN: Nej absolut ikke. Jeg tror, at Kø-
benhavn i fremtiden får flere steder for 
samtidskunst end nu. Vi ser den udvik-
ling mange steder, ikke mindst i Stock-
holm, hvor der det seneste år er åbnet 
5 nye kunsthaller og flere er på vej. I 

alt findes der mere end 15 steder, som 
udstiller samtidskunst og i fremtiden 
tror jeg, at hver bydel og stort set hver 
forstad får en kunsthal eller et andet 
sted for samtidskunst. Det stiller også 
større krav til udstillingsprofilen, så man 
ikke tramper hinanden på tæerne. Men 
i dag er det ikke noget problem. Der er 
plads til alle. I Stockholm er der ikke den 
samme angst for nye aktører i kunstfel-
tet. Tværtimod. Det skaber en dynamik 
og en dialog, som er god for alle og for 
publikum. I Stockholm har vi desuden 
en god dialog og et godt samarbejde i 
form af en organisation, der tjener sam-
tidskunsten virke. Når jeg fortæller det, 
siger alle, at det aldrig vil kunne fungere 
i København. Det er ærgerligt.

AL: Til slut, hvad er det for en type 
kunstudstillinger, som publikum kommer 
til at opleve anno 2012?

BN: Svaret på dette spørgsmål er i 
forlængelse af det foregående svar. I 
modernismens barndom i begyndelsen 
af forrige århundrede, fandtes der et 
kunstliv, som var omgæret med en slags 
konsensus. Det var baseret på et kunst-
begreb, som alle var enige i. I dag fin-
des der en række parallelt eksisterende 
kunstliv som har helt forskellige værdi-
skala. Hvis man er involveret i det ældre 
kunstliv, så ser man ikke så ofte yngre 
kunstneres udstillinger, men går på de 
institutioner eller de gallerier, som man 
føler sig hjemme i. Det skaber mange 
forskellige kunstliv og der bliver flere 
og flere. Derfor jeg tror, at der findes 10 
kunsthaller i København om nogle år. 
Med andre ord tror jeg, at interessen 
bliver større og større, men også mere 
nichedelt. Kunstlivet kommer også til at 
handle mere om livsstil, hvordan man 
lever og hvilke værdier man har. Det 
er en udvikling, som man ofte kan se i 
samfundet, hvor man vælger fællesska-
ber eller gruppetilhørsforhold. Imidlertid 
så ser jeg min opgave på en statsinstitu-
tion som Charlottenborg at bygge broer 
mellem forskellige kunstliv, kunstneriske 
opfattelser og forskellige grupper. En 
offentlig institution som Charlottenborg 
skal virke i en bredere sammenhæng 
og ikke bare for en bestemt kunstnerisk 
holdning. Det er derfor, at vi skal føre en 
blandet udstillingspolitik med samtids-
kunst, men også med historiske tilbage-
blik. Forhåbentlig også frem til 2012.

Bo Nilsson

Fakta:
· 52 årig kunsthistoriker fra Lunds Universitet
· Første intendent (vicedirektør) på Moderna Museet i Stockholm (1990-95)
· Louisiana Museum for Moderne Kunst (1992)
· Chef for Rooseum i Malmø (1995-99) 
· Kunstkritiker ved Sydsvenska Dagbladet (1995-98)
· Chef for Liljevalchs Konsthall i Stockholm (1999-96)
· Siden 1. september 2006 direktør for Charlottenborg Udstillingsbygning

Udviklingen på Charlottenborg eFter at  
interviewet Finder sted:
Søndag den 18. februar besætter ca. 100 kunstnere Charlottenborg.
Mandag den 19. februar tager Bo Nilsson til genmæle og afholder en  
pressekonference 
Samme dag forlader kunstnerne det besatte Charlottenborg
Charlottenborgs bestyrelse meddeler, at besættelsen får et juridisk efterspil
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