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Optik 

Jeg har en tilståelse: jeg er et hyper post-postmodernistisk væsen, der passioneret elsker 

IKEA, lufthavne, havneanlæg og andre non-places – på trods af at disse steder hverken skaber 

identitet eller relationer, men derimod ensomhed og ligedannethed, ifølge den franske 

sociolog Marc Augé (2005).
1
 Og internettet, det mest udtalte af alle non-places. Mest af alt 

elsker jeg internettet. Dette vidunderligt paradoksale univers, hvor mulighederne for 

interaktion, tidsfordriv, samvær, individualitet og viden lever i skøn forening. Hvor verden 

ligger for mine fødder. Og hvor en række både kendte og ukendte personligheder har 

underskrevet en erklæring om, hvordan vi internetbrugere er i gang med at ændre verden:
2
 

Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant 
knowledge with blinding speed ... people are speaking to each other in a powerful new way. 

(http://www.cluetrain.com, indledning & tese 8) 

Vores nye 'talen med hinanden' har forandringspotentiale. Og citatet spejler elementer af den 

forandring, der opleves som proces på internettet i disse år. En forandring der medfører en 

række omfattende og ikke mindst irreversible ændringer i vores måde at tænke og agere på – 

både som private brugere, som virksomhed og institution. En forandring, der i følge Castells 

(2001), har konsekvenser for den generelle samfundskultur, for demokratiet og magtfordeling 

(pp. 129, 133). 

Når desuden professor Niels Ole Finnemann (2005, p. 70) og lektor Ida Engholm (2004, p. 

57) erklærer, at internettet er rygraden i det moderne samfunds kommunikative infrastruktur, 

bekræftes det, at også akademisk er internettets univers vigtigt og relevant at dykke ned i. 

Og et af de interessante områder at dykke ned i på internettet lige nu er kunstmuseernes online 

tilstedeværelse. Der ses således blandt etablerede kunstmuseerne en spirende nysgerrighed i 

forhold til, hvad der sker online generelt og inden for deres eget område specifikt. Nysgerrig-

heden ses i en række globale samtaler om at favne og integrere internettet i den museale 

kunstformidling.
3
 Der tales web 2.0, web 3.0 og virtuelle museer, som nye måder for et 

offline museum
4
 at nå ud på (begrebet outreach er hot). Der tales om paradigmeskift, 

5
 og nye 

online initiativer ses på både fransk, spansk og engelsk.
6
 

Samtidig står netop offline kunstmuseer over for en række udfordringer i forhold til at tænke 

online tilstedeværelse. Disse udfordringer griber ind i både museernes selvforståelse og deres 

medieforståelse. Blandt andet har kunstmuseer en tendens til at understøtte de etablerede 

roller: museumsgæsten som novicen og passiv modtager og museet som autoritet, når de skal 

integrere teknologi (Boehner, 2005, p. 1) – hvilket stemmer skidt overens med den nuværende 

udvikling mod øget brugerdeltagelse og dialog (Damsted, 2006 & 2008).  

                                                
1 Marc Augé (1995) har skrevet bogen "Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity ", ligeledes refererer 
Bolter & Grusin (2000, p. 179) til dette begreb som et fænomen, der kendetegner vores tid (inkl. internettet som et af de mest 
udtalte non-places) 
2 Locke, Searls, Weinberger, Levine skabte i 1999 sitet the Cluetrain Manifesto med 95 teser om verden af i dag 
3 fx på netstederne 'Museum and the Web' og Museum 3.0,se eksempler på disse online samtaler i bilag 5 
4 jeg veksler mellem offline, fysisk og realt som betydende det samme, ligeledes lader jeg online være lig virtuel 
5 Løssing (2009, p. 10) 
6 fx præsenterer Prado (Madrid) og Google Earth sammen 14 af museets kunstværker på nettet, ligesom fx Louvre har 
integreret en række nye værktøjer på deres netsted, der skal fremme kunstoplevelsen 
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Derudover har kunstmuseer typisk haft tradition for at bruge deres netsteder som 

formidlingsportal for det fysiske museum, arkitekturen og historien (Peacock & Brownbill, 

2007, p. 4; Løssing, 2008, p. 145). Selv kritikere af kunstmuseernes medie-forståelse har en 

tendens til at italesætte internettet som et strategisk værktøj, der kan fremme interessen for 

offline museet. Således siger fx Løssing (2008, p. 297), at internettet udgør "et vigtigt 

profileringsværktøj", fordi det kan synliggøre det fysiske museum. Der fokuseres altså ikke på 

selve kunstoplevelsen og muligheden for at formidle den virtuelt. 

Uanset brug af netsted, giver det selvfølgelig god mening, at flere og flere kunstmuseer har 

ambitioner om at styrke deres online tilstedeværelse. Således viser internettet en stigning i 

antal brugere på 342 % i perioden 2000-2008 (Internet World Statistics). Ligesom tal fra 

Technorati viser, at der i marts 2009 var næsten 1,6 milliarder mennesker med adgang til 

internettet, og at der i skrivende stund oprettes 1,4 blogs pr sekund døgnet rundt. Samtidig 

siger Facebook, at de som netsted har en tilvækst på mere end 700.000 nye brugere pr dag. 

Alt sammen tal, der kan tyde på, at kommunikationen i stigende grad foregår over internettet.
7
 

Og kunstmuseernes ambitioner om at styrke deres online tilstedeværelse giver også mening i 

relation til, at internettet udvider museets potentielle publikum til at omfatte hele verden, når 

publikum ikke længere forudsættes at skulle befinde sig på et bestemt sted på et bestemt 

tidspunkt for at få adgang til museet. 

Men som antydet er der trods nysgerrighed og ambitioner en tydelig diskrepans mellem 

brugernes online tilstedeværelse og kunstmuseernes online tilstedeværelse. I en invitation til 

et internationalt formidlingsseminar for museumsfolk afholdt i Danmark (marts 2009), kunne 

man for eksempel læse følgende: 

Kære kollega 
Dette års formidlingsmøde er for de modige og dem som ikke vil vente længere. Mødet handler 
om sammenhængskraft og outreach8 og den opgave som vi alle skal være med til at løfte – 
både for samfundets skyld og for at sikre museernes eksistensberettigelse i fremtiden. 

(Organisationen Danske Museer)9 

Ordlyden i indbydelsen antyder, at museumsfolk må betragte sig som modige, når de i 

museumsregi skal tænke i ny formidlingspraksis og brugerdialog, og bekræfter således den 

beskrevne diskrepans mellem brugernes og museernes tilgang til internettet. I professor Lloyd 

F. Bitzers termer står kunstmuseerne altså over for en ny situation, et påtrængende problem 

(exigence) i forhold til at nå deres publikum (audience), og de står over for nogle barrierer 

(constraints), der skal overvindes: 

It is the situation that calls the discourse into existence ... Rhetorical situation may be defined 
as a complex of persons, events, objects, and relations presenting an actual or potential 
exigence which can be completely or partially removed if discourse, introduced into the 
situation, can so constrain human decision or action as to bring about the significant 
modification of the exigence ...There are three constituents of any rhetorical situation: exigence 
… audience … constraints. 

(Bitzer 1998, p. 220) 

                                                
7 http://www.internetworldstats.com; http://www. technorati.com; http://www.insidefacebook.com 
8 begrebet 'outreach' refererer her til en rapport fra Kulturministeriet, om hvordan kulturinstitutioner kan nå ud til folk 
9 http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/internationalt formidlingsseminar2009/ 

http://www.internetworldstats.com/
http://www.dkmuseer.dk/arrangementer/internationalt
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Med dette citat peger jeg således på det reelle og aktuelle i kunstmuseernes situation, ligesom 

jeg understreger at der er flere faktorer at studere, såsom publikum og barrierer. 

Der er af flere blevet peget på det overordnede problem ved, at kunstmuseerne ikke udnytter 

deres online tilstedeværelse godt nok. Det er blevet beskrevet, hvordan museernes netsteder 

afspejler kunstbrochuren og bruges til reklame for offline museet (fx i Løssing, 2008). 

Derimod er der ingen synlig diskussion af eller tilgang til, hvordan kunstmuseerne skal tænke 

deres overordnede online tilstedeværelse. Og hermed nærmer vi os genstandsfeltet for dette 

speciale, for som Bitzer siger, kræver en ny situation en respons, men den skal være passende, 

altså passe på situationen (1998, p. 223). 

 

indkredsning af genstandsfelt 

Allerede i år 86 f.kr. argumenterede Cicero for, at en kommunikationssituation er sat sammen 

af flere indbyrdes forbundne elementer, hvilket betyder, at når man rykker på én faktor, vil det 

have konsekvenser for de øvrige faktorer.
10

 At skifte medie vil derfor have konsekvens for 

meddelelse, sprog, kontekst og modtager. Alligevel forfalder mange kunstmuseer til blot at 

overføre deres kommunikation fra det ene medie til det andet (jf. netsted som kunstbrochure). 

Eller, som Finnemann (2005) siger, er der tendens til, at internettet kommer til at indgå i et 

remedieringskredsløb uden skelen til, at internettet har et formsprog og en genreudvikling, 

"der er markant forskellig fra de formsprog og genrer, der karakteriserer andre medier" (p. 

121).  

Det er selvfølgelig at sætte tingene på spidsen, men illustrerer samtidig en vigtig pointe, når 

jeg påstår, at kunstmuseerne har fokus på formidling af offline museet i lige så høj grad som 

af kunsten. Pointen er, at hvis man sætter formidling af kunstoplevelsen som alene 

omdrejningspunkt, bliver offline museet pludselig en kommunikationsplatform. Og bliver 

dermed sidestillet det virtuelle museum og fx kunstbogen i forhold til kunstformidlingen. 

Udtrykt af kunsthistoriker Alma Wittlin (1970, p. 56) er offline museets hovedproblem at 

erkende behovet for at ændre fokus fra hardware til software, eller poetisk formuleret af 

Michael Benedict, der siger, at i forhold til kunst kan cyberspace opfattes som den endelige 

dematerialisering af fysiske bygninger, og at det ikke skal beklages, men: 

hilses velkommen, slet ikke som sidste skridt, men som første, uforvarende skridt ind i en ny, 
parallel og alternativ arkitektur, ind i et nyt, parallelt og alternativt værensrige 

(Benedict 1996, p. 171) 

Det betyder ikke, at vi nødvendigvis er i gang med at afskaffe det fysiske museum, eller at der 

ikke kan være synergi mellem online og offline museet, det betyder blot, at man med 

kunstoplevelsen som omdrejningspunkt, skal tænke det virtuelle kunstmuseum som 

ligeværdig, uafhængig kommunikationsplatform. 

Hvis jeg lægger internetforsker Niels Brüggers begrebsapparat ned over optikken 'online og 

offline museet som uafhængige platforme', betyder det endvidere, at man i relation til det 

virtuelle museum kan tale om dets mediacy – dets måde at være virtuelt museum på. 

                                                
10 Lund (1997, p. 10) 
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Netsteder præger brugerne ikke kun gennem budskab og sproglige virkemidler, men også 

gennem den måde de som mediemiljøer påvirker relationer og handlinger (2002, p. 43).  

I begrebet mediacy ligger både en potentiel og en aktualiseret dimension. Overført til det 

virtuelle kunstmuseum betyder det, at den potentielle dimension vil være rammerne, de fælles 

denominatorer, der skal tænkes med rundt om og ind i planlægningen af et sådant, mens den 

aktuelle mediacy eller dimension repræsenterer, hvordan det enkelte museum rent faktisk 

virkeliggøres på internettet. 

Også sociolog og filosof Henri Lefebvre (en af specialets inddragne teoretikere) bekræfter, at 

der kan tales om en potentiel mediacy eller overordnet dimension. Han beskriver hvordan en 

helhed (totality) består af superstrukturer / overordnede rammer inden for hvilke, der findes 

både dimensioner (forstået som essentielle egenskaber) og niveauer (forstået som det der 

ligger under) (Lefebvre, 2003, pp. 77, 86). Og videre siger han om det mulige, det potentielle, 

at indsigt heri giver os indsigt i de eksisterende variationer (Lefebvre, 2003, p. 114).
11

 

 

problemformulering 

Med udgangspunkt i internettet som medie vil jeg i dette speciale se på det virtuelle museums 

potentielle mediacy, altså de overordnede faktorer, der skal tænkes ind, så et virtuelt museum 

muliggør unikke kunstoplevelser. Dette falder i tråd med Hoff-Clausen, der om netsteder 

skriver, at de "i kraft af hele deres design rammesætter den sociale situation" (2008, p. 231). 

På baggrund af ovenstående kan selve problemet formuleres således: 

Hvordan skal man tænke et virtuelt museum, når udgangspunktet er, at kunst skal berige og 
bevæge mennesket – hvilke faktorer skal tænkes med ind for at skabe mulighed for unikke 
kunstoplevelser – hvilke faktorer skal tænkes med i et virtuelt kunstmuseum, hvis brugerne skal 
have lyst til at tilbringe deres tid der? 

 

Dét, at kunst skal berige og bevæge mennesket, har blandt andet Statens Museum for Kunst 

(SMK) formuleret som mission statement. Men idéen stammer tilbage fra 1930, hvor den 

amerikanske museumsdirektør Paul M. Rea beskrev museets tredelte opgave som: 

1. at samle og præservere objekter 

2. at fremme viden gennem studie af disse objekter 

3. at sprede den opnåede viden for at berige folks liv 

 

opgavens opbygning 

Specialet tager afsæt i en række tværfaglige områder som medieteori, kultur, museologi, 

kunstforståelse og arkitektur. Kapitlerne dækker som følger: 

Metoden: 

                                                
11 Ganske vist taler Lefebvre om storbyer og urbanitet, men som jeg vil vise i kapitel 4 afsnit 4.1, så lægger Lefebvres 
begrebsapparat sig meget tæt op ad de begreber, vi i dag bruger, når vi italesætter internettet. 
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bruger jeg først og fremmest til at redegøre for min tilgang, validere mine kilder og beskrive 

min fremgangsmåde. 

Kapitel 1: 

belyser internettet – fra de første tanker om at dele viden til i dag, hvor man forsøger at forstå 

og beskrive internettets mediacy og unikke grammatik
12

 Dette kapitel koncentrerer sig således 

om egenskaberne for det medie, gennem hvilket det virtuelle museum skal sende sit budskab. 

Kapitel 2: 

beskæftiger sig med onlinekultur og internetbrugere. Dermed handler kapitlet om modtager af 

det virtuelle kunstmuseums budskab. 

Kapitel 3: 

belyser begreber som kunstoplevelse og virtuelt kunstmuseum. Kapitlet beskriver hvilken 

type online tiltag, man finder i det internationale museale
13

 landskab lige nu og belyser 

desuden de barrierer, et kunstmuseum står over for, når det skal planlægge eller gentænke 

online tilstedeværelse. Første del af kapitlet handler således om budskabet, den berigende 

kunstoplevelse, mens anden del handler om afsender og afsenders brug af internettet som 

medie. 

Kapitel 4: 

ser på de såkaldte emotionelle faktorer, som rum, brugerinvolvering, æstetik og retorik – 

faktorer, der skal tænkes ind i forhold til formål og medie, og som kan være med til at skabe 

en positiv følelsesmæssig relation til et netsted og fremme budskabet. 

Kapitel 5: 

ser på designspace og univers i et forsøg på at illustrere og eksemplificere nogle af analysens 

resultater. Dette er tænkt som en alternativ måde at belyse hvordan et virtuelt kunstmuseum 

med fordel kan bruge mediet, når det skal levere et effektfuldt budskab.  

Kapitel 6: 

konklusion 

 

                                                
12 disse begreber stammer henholdsvis fra Brügger (2002) og Finnemann (2005) og bliver uddybet i afsnit 1.2 
13 museologi og museal er i kunstverden almindeligt brugte begreber, jeg her har adopteret 
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Metode 

Set i tilbageblik har jeg ikke gjort mit eget liv let ved at ville skrive et tværfagligt speciale. Jeg 

må erkende, hvad Anne Sofie Warberg Løssing skrev i sin ph.d. (2008, p. 21):  

det er altid en særlig problemstilling at skabe overblik over relevant litteratur, når man 
beskæftiger sig med et tværfagligt felt, fordi man i sagens natur skal dække et meget større 
litteraturkorpus, når man bevæger sig i en række forskellige teoretiske felter. 

 

Jeg har så heller ikke gjort den omtalte problemstilling mindre ved at insistere på, at specialet 

i tilgift skulle være internationalt komparativt, idet afsøgningsområdet er blevet så meget 

større, end hvis jeg havde begrænset mig til at se på kunstmuseer fx i Danmark. 

Men når det er sagt, skal det samtidig siges, at det jo netop er i det tværfaglige og det 

internationale, der kan opstå noget nyt. Udvælgelsen og sammensætningen på tværs af 

forskningsområder og erfaringer og det internationale tilsnit kan forhåbentlig virke som en 

slags juxtaposition og dermed åbne op for vinkler, der ikke umiddelbart er tænkt ind i de 

sammenhænge tidligere. 

Det virker måske arrogant at sætte sig for (som ene, ikke-museums kvinde) at ville fortælle al 

verdens kunstmuseer, hvordan de skal tænke et virtuelt kunstmuseum. Og ikke mindre 

arrogant kan det virke at sætte sig for, at specialet skal bidrage til ny forskning delvist i 

forhold til internettet som medie og især på området for virtuelle museer. Når jeg alligevel 

vover mig ud i dette, er det fordi jeg håber, at jeg netop som stående uden for museet kan 

bidrage med et alternativt syn på virtuel kunstformidling; at jeg lettere kan tænke ud af 

boksen, når jeg ikke er en del af en kunsthistorisk formidlingstradition og selvforståelse, men 

til gengæld har internettet som teoretisk og praktisk udgangspunkt med syn på de fordele 

internettet har ført med sig i forhold til kommunikationsprocessen. 

Både internettet og den virtuelle kunstformidling er som forskningsområder relativt nye og 

derfor også relativt sparsomt dækket. Derfor er specialet tænkt tværfagligt og internationalt 

komparativt for således for at kunne trække på så alsidige erfaringsrammer som muligt,  

Idet jeg bevæger mig i et tværfagligt felt og på flere niveauer (fra det abstrakte til det mere 

konkrete), underløber min rolle i specialet en forandring fra at opstille analyser af henholdsvis 

mediet, brugeren og museet ud fra relevante teorier og empiriske undersøgelser, til at optræde 

som konceptudvikler og designrådgiver baseret på blandt andet analyse af emotionelle 

faktorer sammenstillet med designteori. Det betyder også at jeg kommer til at bevæge mig 

både i 'situationen som den ser ud' og i 'situationen som den kunne komme til at se ud' – eller 

som designteoretikerne Löwgren & Stolterman siger (2004, p. 31): 

Crudely stated, a researcher is interested in reality whereas a designer is interested in what 
reality could become 

 

Processen for specialet generelt er kendetegnet ved at have været en vekselvirkning mellem at 

læse, gå på nettet, interviewe, beskrive, analysere, sammenligne og fortolke – og hvor 

fortolkningen træder ind på tre niveauer: først i form af udvælgelsesprocessen, dernæst i form 

af relationen mellem teorifelterne og sidst i relationen mellem teori og empiri. Retoriker 
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Elisabeth Hoff-Clausen skriver i sin ph.d. (2008, p. 68), at på den måde bliver valg af artefakt 

til analyse ikke kun en selektiv proces, men bliver også en "inventiv og fortolkende proces", 

hvor optikken og problemet bliver til i udvælgelsen, afgrænsningen og stabiliseringen. 

 

Analysemodel 

Designteoretiker Donald Schön (1990) bruger begreberne reflection-in-action og reflection-

on-action (p. 26). Om end dette går på en designsituation, synes begrebet at kunne overføres 

direkte på min specialeproces. Således er de faktorer, jeg er endt med i min analyse, et resultat 

af den samlede proces, idet nogle af de oprindeligt udvalgte faktorer har vist sig at være 

irrelevante, mens andre er opstået af spørgsmål, der er dukket op i løbet af analysefasen. 

I mit valg af analyseelementer har jeg taget udgangspunkt i afsender, modtager, medie og 

budskab – her forstået som kunstmuseet, der vil tænke virtuelt; brugerne, der vil have 

kunstoplevelser på nettet; internettet som medie; og kunsten som budskab, der skal formidles. 

Formålet med det virtuelle kunstmuseum, som jeg tænker det, er at skabe kunstoplevelser, der 

beriger og bevæger – hvilket konkret skal ske gennem kunstobjekterne og formidlingen af 

disse. For at fremme formidlingen set i relation til mediet, har jeg tilføjet elementerne socialt 

software, mixed reality, rum, retorik og æstetik. Tilsammen danner de faktorer, der skal 

tænkes med ind i rammerne for et virtuelt kunstmuseum, nedenstående model, der også kan 

ses som et billede af en situation (jf. Bitzer citeret på s. 4): 

 

Figur 1: elementer der skal indgå i planlægningen af et virtuelt kunstmuseum (modellen er egen tilblivelse) 

Antal takker på stjernen er ikke signifikant, takkernes uensartethed skal ikke ses som udtryk 

for vægten af de enkelte punkter, men skal ses som visuelt udtryk for den dynamik og 

kompleksitet, der kendetegner udviklingen på internettet generelt og forskningen af virtuelle 

museer specifikt. Takkernes uensartethed symboliserer også den forskellighed, der ligger i de 
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inddragne teorifelter, og understreger det svære i at holde sin argumentation lineær i en 

tværfaglig sammenhæng. Og sidst symboliserer de (dog uden relation til den måde faktorerne 

er placeret), at der, når et virtuelt kunstmuseum skal realiseres, vil være områder, der skal 

tænkes dybere, at der fx med fordel kan foretages brugerundersøgelser, der går på det enkelte 

kunstmuseum etc. 

Formelle rammer 

Specialet er udarbejdet i henholdsvis Danmark og Østrig i perioden 3. februar til 2. august 

2009. I denne periode har jeg også besøgt en række kunstmuseer i blandt andet London, Paris, 

Berlin og Amsterdam. Det kan virke paradoksalt at rejse ud, når man skal studere et 

internetfænomen. Men grunden til, at jeg har valgt at bruge noget af min specialeskrivningstid 

i Wien og øvrige europæiske storbyer, er først og fremmest for at komme i personlig dialog 

med både museer og andre relevante fagfolk og dermed sikre en så bred og forskelligartet 

tilgang som muligt. For eksempel har man i Østrig en lang tradition for en eksperimenterende 

og alternativ tilgang til kunstformidlingen også på de traditionelle kunstinstitutioner, der 

adskiller sig væsentligt fra traditionen på de danske kunstinstitutioner, som jeg henholdsvis 

læser og oplever det. 

I specialet er følgende fag fra IT-Universitetet inddraget: social software, digital kultur, digital 

æstetik, digital retorik og interaktionsdesign. Derudover har jeg inddraget teorier fra 

arkitektur, byplanlægning og museologi. 

Litteraturen har primært været engelsk og dansk, mens interviews, spørgeskema til kunst-

institutioner og kunstfolk, og i den forbindelse opfølgende litteratur, primært har været på 

tysk. En del relevant litteratur er fundet gennem søgninger på internettet og biblioteker såsom 

Århus Statsbibliotek, og en del af litteraturvalget er baseret på præsentation af vigtige 

teoretikere fra de inddragne fagområder. 

Jeg har fundet inspiration i astrofysikeren Fritz Zwickys 'morphological analysis' – en 

problemløsende analysemetode, der er baseret på en undersøgelse af alle tænkbare løsninger 

til et multi-dimensionalt, ikke-kvantificeret problemkompleks.
14

 Dét, at jeg forsøger at 

analysere og samle to endnu relativt ubeskrevne områder som internet og virtuel 

museumsformidling, passer ind i tanken om det multi-dimensionale og ikke-kvantificerede. 

Ydermere understreget af at jeg samler teori og teoretikere med forskellige tilgange og også 

fra forskellige felter. Og fordi jeg står uden for den museale tradition og museernes 

selvforståelse, betyder det formentlig en udvidelse af det tænkbare mulighedsrum – her set 

som områder og faktorer, der skal indgå, når man tænker vision for et virtuelt kunstmuseum – 

idet jeg så også står uden for de naturlige barrierer, der opstår i en institution, der står over for 

forandring og det ukendte. Med andre ord kommer mit teori- og empirikorpus til at fremstå 

som en bricolage – forstået som brugen af multiple, forskelligartede forskningsmetoder 

resulterende i et mangesidigt billede (jf. den dynamisk takkede stjerne, figur 1). 

Afgrænsning 

Der er en række diskussioner jeg må afskære mig fra, om end de er nok så interessante. 

Således går jeg ikke ind i diskussioner omkring web 2.0 og socialt software i forhold til, om 

det er nye eller gamle begreber, og hvad der eventuelt ligger i disse begreber som blandt andet 

                                                
14 Zwicky, Fritz (1959): Morphologische Forschung. Schweiz: Winterthur, genoptrykt: Glarus: Baeschlin 1989 
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diskuteret af Thomas Madsen-Mygdal m.fl. Jeg går ikke ind i en diskussion af de negative 

konsekvenser ved internetbrug som 'cyberrage' beskrevet af professor i retorik og internet-

kommunikation Laura Gurak (2001). Ej heller går jeg ind i diskussionen om, hvorvidt online 

netværk forstyrrer sociale normer, som beskrevet af internetforsker Danah Boyd (2007, 2009). 

At der er ulige adgang til internettet, bliver diskuteret af både Gurak og Boyd, men bliver ikke 

berørt her i specialet. Det gør heller ikke diskussionen af internetbrugere som narcissister og 

kleptomaner, som udtrykt af lektor og kritiker af internettet, Andrew Keen (2007).  

Samtlige diskussioner kunne uden tvivl gøres relevante i forhold til mit emne, men vil føre 

mig for langt væk fra essensen, nemlig at undersøge hvordan et kunstmuseum kan bruge 

internettet som specifikt medie i relation til at tilbyde brugerne kunstoplevelser, der beriger og 

bevæger. 

De teoretikere jeg har udvalgt dækker et bredt udsnit af meninger, der tilsammen befordrer en 

mere holistisk tilgang. Teorierne er forsøgt udvalgt på baggrund af relevans, betydning inden 

for deres felt, aktualitet men også originalitet. 

Det har ikke været mit mål med specialet at stille teorier kritisk op over for hinanden inden for 

eller mellem de forskellige teoretiske felter, ligesom det ikke har været mit mål at bidrage til 

ny forskning inden for de enkelte teoretiske felter. Mit mål har været at søge, udvælge og 

sammenstille relevante elementer set i forhold til, hvordan man kan tænke et virtuelt museum. 

Og derfor bliver det i sammenstillingen af tværfaglige felter, i min måde at nuancere stoffet 

på, jeg håber at bidrage med en indsigt, der eventuelt kan give grundlag for videre studier.  

I relation til min ambition om at bidrage med indsigt som grundlag for videre studier, er det 

vigtigt at understrege, at når jeg har valgt at skrive om to relativt nye områder (internet som 

medie og kunstoplevelser på et virtuelt museum), betyder det også, at man må forvente at se 

en fortsat udvikling inden for både internet og virtuelle kunstmuseer. Konsekvensen af dette 

er, at mit speciale må ses som en slags 'work in progress', et dokument, der giver et 

øjebliksbillede, der forhåbentlig kan oplyse, vække til eftertanke og inspirere til at se ting i et 

nyt lys – og sammenholdes med den fortsatte udvikling. 

I forbindelse med kunstmuseer og formidling skal det også her nævnes, at fx i Danmark har 

statslige museer fem kerneydelser ifølge Museumsloven, Lov nr. 473: samling, bevaring, 

registrering, formidling af samlinger og udstillinger samt forskning
15

 – af disse fem 

kerneydelser beskæftiger jeg mig kun med formidlingsdelen og kommer således ikke ind på, 

hvilken indvirkning internettet kan have på de fire øvrige områder. 

Jeg vil i det følgende redegøre mere specifikt for min brug af teori i relation til de enkelte 

kapitler – og afslutte med samlet at se på den empiri, der er inkluderet i specialet. 

 

Teori: kapitel 1 

Internet, socialt software og mixed reality 

Man kan sige, at min teori falder i forskellige 'klasser'. Jeg bruger anerkendte videnskabelige 

teorier, når jeg ser på samfund, kultur og museers formidlingspraksis. Men da jeg samtidig 

                                                
15 http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?.id=11802 
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beskæftiger mig med social software, sociale netværk og semantisk web som er så nye 

discipliner, at der endnu ikke ligger meget egentlig videnskabelig forskning bag begreberne, 

trækker jeg på viden af ikke-gængs videnskabelig karakter, såsom artikler af 

kommunikationskonsulent og medieekspert Patrick Damsted (2006, 2008). Man kan dog 

argumentere for, at fx Damsted af praktikere anses som autoritet på sit felt, fordi han netop 

har arbejdet med og skrevet om sit felt i adskillige år, og derfor muligvis også vil få 

indflydelse på den videre praktiske tænkning og erfaringsdannelse inden for internet, socialt 

software og semantisk web. 

Internet som medie 

Ved at belyse, hvilke faktorer et kunstmuseum skal tænke ind i et virtuelt museum, hvordan 

kunstmuseet med netop internettet som medie kan bibringe sine brugerne kunstoplevelser, der 

bevæger og beriger, håber jeg at kunne bidrage til to ting: dels til diskussionen om internettet 

som medie generelt, dels til diskussionen af, hvordan man formidler kunst på internettet 

specifikt.  

Jeg beskriver overordnet internettet som medie med udgangspunkt i Joshua Meyrowitz 

(1997), som er professor i kommunikation – og ligeledes med udgangspunkt i medieforsker 

og lektor Niels Brügger (2002). De arbejder begge med medieforskning generelt og ikke med 

internet som medie specifikt, hvorfor jeg supplerer dem med kommunikationsprofessor Niels 

Ole Finnemann (2005), professor i retorik og internetkommunikation Laura Gurak (2001) og 

professor i retorik Barbara Warnick (2007), der alle tre beskæftiger sig med netop internettet 

som medie – om end fra forskellige vinkler. 

I anden del af medieanalysen 'internettet som sprog' fungerer professorer Nicholas C. 

Burbules (2001, 2002) og Finnemann (2005) som teoretisk grundlag, idet de begge 

beskæftiger sig med nogle af de mere detaljeorienterede faktorer, som også ligger inden for 

Meyrowitz' beskrivelse af, hvad han kalder et medies produktions- eller grammatiske 

variabler. Det skal tilføjes, at Finnemann ofte tager udgangspunkt i den enkelte meddelelse 

eller den samlede mængde meddelelser, mens jeg ser på kommunikation som noget mere 

overordnet. 

I afsnittet om internettet som miljø tager jeg udgangspunkt i Guraks fire action terms (speed, 

reach, anonymity og interaction), alle signifikante i forhold til at definere grundvilkår for 

internettet som kommunikationsmiljø. Da Gurak er en relativt tidlig teoretiker, hvad angår 

internettet, er denne del suppleret med Finnemann, Warnick og internetforsker Danah Boyd 

(2009), der alle således udvider og uddyber Guraks begrebsapparat. 

Cyberliteracy / digital dannelse har tre dimensioner: en operationel dimension, en kulturel 

dimension og en kritisk dimension (Hoff-Clausen, 2008). I dette speciale ligger fokus på den 

operationelle dimension af cyberliteracy, idet denne dimension dækker "retors evne til at 

beherske relevante sprogsystemer" (ibid. p. 15), og dermed ligger i direkte forlængelse af min 

undersøgelse af, hvordan et kunstmuseum (retor) kan formidle sit budskab (kunsten / 

kunstoplevelsen), så det bliver gjort hensigtsmæssigt i forhold til valg af medie (relevant 

sprogsystem). 

Jeg har én gang før beskrevet internettet som medie ud fra Meyrowitz' optik. Gry Bauer og 

jeg skrev i maj 2009 vores afsluttende eksamensopgave i Digital Retorik på IT-Universitetet 
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om netop dette. Opgaven (Bauer & Jessen, 2009) blev bedømt til 12, hvilket jeg håber giver 

den en validitet i forhold til, at jeg trækker på min viden fra denne opgave til specialets afsnit 

1.2 'analyse af internettet som medie' – selvfølgelig relateret til den kunstmuseale 

formidlingspraksis. 

Kapitel 2 

Cyber social realitet 

Som overskriften antyder, har sociolog Stine Gotveds tekst "Time and space in cyber social 

reality" (2006) inspireret mig i forhold til at tænke kultur på internettet. Men Manuel Castells 

har selvfølgelig været underliggende med sine tanker omkring netværkskultur i både realliv 

og det virtuelle liv. Jeg skriver selvfølgelig i forhold til Castells vel vidende, at han af en lang 

række teoretikere (heriblandt Finnemann, 2005) bliver kritiseret. Jeg har ikke fundet denne 

diskussion relevant i forhold til min problemformulering, idet jeg ikke ser på Castells teori 

som helhed, men på de af hans teoris elementer, der er med til at understrege nogle tendenser i 

henholdsvis samfundskultur og i internetkultur (cyber sociale realitet), og som med tiden er 

blevet yderligere bekræftet.  

Castells insisteren på synergien mellem tendenser i samfund og på internettet, har jeg fundet 

udtrykt hos Mette Ramsgaard Thomsen (2004, p. 293), i dét hun kalder mixed reality.
16

 Dette 

udtryk jeg har taget til mig og bruger på to plan: dels i forhold til hvad jeg beskriver som 

tendensen mod at vores online og offline liv integreres, dels i forbindelse med semantisk web 

og ubiquitous computing (beskrevet i afsnit 1.5), to begreber der henholdsvis tænkes at 

repræsentere idéen om maskiner, der hjælper mennesket med at 'tænke' og 'tolke', og 

henholdsvis tænkes som digital teknologi 'usynligt' indbygget i hverdagen og dens artefakter. 

Brugerkultur 

Om end jeg ved at internetbrugere ikke er ens, at der findes 'generationskløfter' og udbredt 

teknologiforskrækkelse, at nogle aldersgrupper generelt er mere vant til internettet end andre, 

tager jeg mit speciale igennem udgangspunkt i de internetbrugere, der kan kaldes avancerede 

brugere, eller i det mindste har en slags forkærlighed for internettet. Det gør jeg ud fra 

betragtningen om, at man bør tænke og designe for fremtiden, for den højeste fællesnævner. 

Hermed mener jeg ikke, at et virtuelt museum skal være teknologisk svært tilgængeligt, blot 

at det skal favne internettet som medie med dets unikke muligheder – blandt andet for at 

kunne give noget andet end et fysisk kunstmuseum kan. Så det kommer til at stå som noget, 

der har en eksistensberettigelse i sig selv. 

I forhold til at se på internetbrugere har jeg trukket på viden fra Martin Sønderlev 

Christensens ph.d. (Christensen, 2006), der ganske vist tager udgangspunkt i brugen af 

mobilteknologi, men som har nogle grundige og interessante brugerstudier (dog især af 

teoretisk karakter). Som nævnt i indledningen til metoden, trækker jeg også på medieekspert 

Patrick Damsteds ekspertise i forhold til brugere og tidens tendenser (Damsted 2006, 2008). 

Jeg inddrager endvidere Jill Walker og Kirsten Boehner, der begge beskæftiger sig med 

internet og teknologi set i brugerperspektiv. 

First Monday (2008) (specialudgave med det de kalder "Critical Perspectives on Web 2.0" af 

syv internationale internetforskere) giver nogle alternative bud på tendenser i tiden, hvilket 

                                                
16 Ramsgaard Thomsen skriver først og fremmest om 'virtual reality', men løfter også sit emne op til det hun kalder den 
medierede virkelighed, der således bliver en 'mixed reality' 
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også understreges af Lovink (2005) og hans begreb not-working (friheden til bare at lave 

ingenting, også uddybet i afsnit 4.2). 

Brugersegmentering 

Jeg er stødt på flere undersøgelser, der deler henholdsvis internetbrugere og brugere af 

kulturelt indhold på nettet op i segmenter, blandet andet en undersøgelse fra 2004 foretaget af 

Birmingham Museum, men ingen giver så god mening som Peacock & Brownbills 

segmenteringsmodel (2007) set i relation til den øvrige forskning i brugerkultur på internettet, 

jeg har været igennem. Og Peacock & Brownbills arbejde tager da også udgangspunkt i en 

kritik af de hidtidige undersøgelser for blandt andet ikke at tage højde for 'participatory 

culture' som noget stadigt mere dominerende på internettet. Deres brugersegmenteringsmodel 

er baseret på internetundersøgelser foretaget i forbindelse med et 'redevelopment' projekt på 

Museum Victoria, Melbourne, Australien 2007/2008. 

Kapitel 3 

Kunstoplevelsen 

"Mødet med kunstværker kan skabe og omskabe menneskets syn på verden og sig selv" sådan 

indleder kunsthistoriker Merete Sanderhoff sin bog "Sorte billeder, kunst og kanon" (2007). 

Det er samme udgangspunkt, som jeg har tillagt mig i denne opgave. Jeg tager altså afsæt i, at 

kunst har en essentiel, iboende værdi, der kan berige den enkelte og derigennem samfundet 

som helhed. Og ikke som andre,
17

 at kunst kun er noget i kraft af at den bliver 'erklæret' af en 

kunstner eller en kunstinstitution – eller at kunsten skal hænge på et museum for at være 

autentisk og dermed kunne formidle en kunstoplevelse, hvilket er de fleste museers udgangs-

punkt, som jeg beskriver det i afsnit 3.3. Man kan sige, at denne opfattelse også i høj grad 

farver specialet, idet opfattelsen næsten må ligge til grund for en overbevisning om, at 

kunsten er vigtig at formidle, og at internettet er et oplagt sted at formidle den, idet enhver 

anden opfattelse nødvendigvis må forholde sig mere kritisk til internettet end jeg gør. Men 

netop dét ikke at betragte internettet som en begrænsende faktor er vigtigt i relation til at 

kunne tænke visionen om et virtuelt kunstmuseum ordentlig ud. 

Barrierer og den kritiske tænkning i forhold til, hvad man ikke vil tillade skal kunne lade sig 

gøre, vil jeg overlade til andre (med støtte i John W. Gardners udsagn om, at institutioner dør 

– ikke fordi de ikke kan løse deres problemer, men fordi de ikke vil se deres problemer).
18

 

Ydermere er det nødvendigt at udelade tanken om, hvad der ikke lade sig gøre, hvis man vil 

udvikle en vision – i dette tilfælde visionen om, hvordan et virtuelt museum med fordel kan se 

ud. 

David Favrholdt (2005) er cand.psych., mag.art. i psykologi og filosofi, dr.phil. og professor. 

Han har meget på hjertet især omkring kunst. Og det er især hans essays omkring begreber 

som kunstoplevelse og indlæring, der har inspireret indledningen til kapitel 3. Jeg bruger 

således Favrholdts forklaring på højere indordning til at argumentere for, at kunstoplevelser er 

noget, der kan 'produceres', og at museer umiddelbart har gode forudsætninger for at formidle 

viden om kunst. Jeg diskuterer altså ikke selve Favrholdts syn på kunsten, hans syn på 

kunstmuseer ej heller hans parameterteori versus den gældende institutionsteori (hvad 

                                                
17 fx kunstkritikere som G. Dickie i "Art and the Aesthetic. An Institutional Analysis" 1974, p. 40) og Søren Kjørup i 
"Æstetiske problemer. En indføring i kunstens filosofi" (1971, p. 27) 
18 fra Gardners "How to Prevent Organizational Dry Rot", Harpers Magazine, Oktober 1965 p. 24 
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bestemmer kunstens værdi), idet disse diskussioner nok vil være interessante, men af mindre 

relevans i forhold til min problemformulering. 

Teori om kunstoplevelsen som forklaret begreb er suppleret med filosofiprofessor, Cynthia 

Freeland, og den engelske kunstkritiker, kunstner og forfatter, John Berger, der begge synes at 

have international pondus inden for kunst og kunstformidling.  

Kunstmuseet - baggrundsviden 

"Danske Kunstmuseer på Nettet", p.hd. af Anne Sophie Warberg Løssing og anbefalet af 

lektor Lisbeth Klastrup, IT-Universitetet, har været en af grundteksterne i forhold til min 

basisviden om den kunstmuseale praksis offline såvel som online. 

Som supplement til Løssing har jeg læst Dorte Skot-Hansens rapport "Museerne i den danske 

oplevelsesøkonomi" (2008), der er en del af et stadigt løbende forskningsprojekt på 

Copenhagen Business School. Jeg har læst rapporten "Strategisk kommunikation i den danske 

museumsverden" af Marie Bysted-Sandberg & Anna Karina Kjeldsen (2008), og Kultur-

ministeriets redegørelser "Kunst i Netværkssamfundet" (2001), "Udredning om museernes 

formidling" (2006) og "Reach out! - inspiration til brugerinddragelse og innovation i 

kulturens verden" (2008). Som det seneste har jeg læst Kulturarv Styrelsens "Digital 

Museumsformidling – i brugerperspektiv" (2009). Disse tekster har tilsammen givet mig et 

indblik i blandt andet de offentlige krav, der stilles til museer i Danmark. Hvad der tænkes i 

offentligt og forskningsmæssigt regi omkring museer, deres formidling og hvilke 

udfordringer, kunstmuseerne står overfor. 

Om internationale museer 

Min basisviden om det internationale museale landskab stammer fra flere slags kilder. Som 

baggrundsviden står først og fremmest "Reinventing the Museum" (2004) redigeret af Gail 

Anderson. Denne bog indeholder en lang række perspektiver på den historiske udvikling og 

på paradigmeskiftet af i dag.  

På Archives & Museum Informatics
19

 har jeg fundet en lang række konferencepapers fra den 

internationale og årligt tilbagevendende konferencerne 'Museum and the Web'. Også her har 

jeg fundet tekster af museumsautoriteter refereret af blandt andet Løssing (2008) som fx Steve 

Dietz (1998) (grundlægger af New Media Initiatives på Walker Art Center, Minneapolis), af 

Werner Schweibenz (2004) (tysk lektor og museumsekspert), Andrew MacArthur (2007) 

(Association of American Museums) og professor Jonathan P. Bowen (1999). 

På Museum 3.0,
20

 et virtuelt forum for museumsfolk med interesse i internettet, har jeg fundet 

henvisninger til tekster, men først og fremmest er i dette forum diskussioner blandt 

museumsfolk om internettet og nye tiltag. Som nævnt tidligere i metodeafsnittet betyder dette, 

at min teori falder i forskellige klasser – i en kombination af anerkendte videnskabelige 

autoriteter på feltet og internationale konferencepapers fra 'yngre' museumstænkere og -

praktikere belysende især konkrete museumserfaringer. Dette betyder, at jeg får repræsenteret 

forskellige holdninger og forskellige vinkler og dermed kommer nærmere det helhedssyn, jeg 

beskrev i det indledende metodeafsnit. 

                                                
19 http://www.archimuse.com/ 
20 http://museum30.ning.com/ (se bilag 5 for eksempel på samtaler museumsfolk imellem på dette forum) 

http://museum30.ning.com/
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Kunstmuseerne og barrierer i forhold til internettet  

Jeg har afgrænset mig fra en lang række diskussioner, men i afsnit 3.3 går jeg lidt dybere ind i 

diskussionen omkring kunstmuseernes selvforståelse baseret i det autentiske værk. Det gør jeg 

fordi denne problematik er med til at pege på en diskrepans mellem kunstformidlernes tilgang 

til verden (deres uvilje mod at skulle slippe rollen som autoritet) og dét at tænke internettet 

som medie på internettets præmisser (og ikke som remedieringsværktøj). Således kommer 

kunstmuseernes selvforståelse også til at stå i vejen for at nå de 2/3 dele af befolkningen, der 

aldrig eller sjældent går på museum,
21

 og de der er geografisk (eller på anden måde fx pga. 

handicap) afskåret fra at se de autentiske værker. Mit argument er, at hvis et virtuelt kunst-

museum skal række ud globalt – altså også til de grupper, der ikke nødvendigvis kommer 

normalt, eller kan nå museet geografisk – nytter det ikke, at netstedet er bygget op omkring 

formidling af det fysiske museum. 

Kapitel 4 

Rum 

Min tilgang til rum på internettet er inspireret af henholdsvis Lefebvre og Gotved. De står 

ikke nødvendigvis som repræsentanter for det, jeg skriver, men snarere som modeller for, 

hvordan man kan tænke rum generelt og i relation til internettet.  

Henri Lefebvre, fransk filosof, betegnes som en af sin tids største tænkere og muligvis den 

tænker, der har haft størst teoretisk indflydelse på begrebet rum og urbanitet med sine bøger 

"The Urban Revolution" (udkom i Frankrig 1970, men blev først oversat til engelsk i 2003) 

og "The Production of Space" (udkom på fransk i 1974, oversat til engelsk i 1991). 

Sociolog og internetforsker Stine Gotved har i sin ph.d. "Cybersociologi - det samme på en 

anden måde" (2000) et kapitel om 'cyberspace som urban kontekst'. I 2006 skrev hun "Time 

and space in cyber social reality" som blandt andet refererer til Lefebvres begrebsapparat og 

hans tanker om byrum og urbanitet. Gotved skriver om sociologi, og om hvordan denne 

disciplin sjældent tænker rum som faktor og skriver videre i en tekst fra 2002, Rumlige 

dimensioner i det Sociale Cyberspace (p. 11), at "heller ikke i internetforskningen har rummet 

en særlig plads". Det er med andre ord et felt, der ikke normalt tænkes ind, heller ikke af 

kunstmuseerne, der ellers er vant til at arbejde med rum i forhold til deres udstillinger. 

Når jeg fokuserer på byrum i forhold til et virtuelt museum, er det først og fremmest fordi 

byplanlægning pr. tradition udgår fra en holistisk analyse af alle de faktorer, der påvirker 

mennesket, og fordi idéen om byrum, som en stadigt udviklende enhed, giver plads til 

internettets foranderlighed. 

Brugerinvolvering 

I dette afsnit sammenholder jeg min viden fra afsnit 1.4 socialt software, afsnit 2.2 bruger-

adfærd med afsnit 3.1 kunstoplevelsen, idet jeg argumenterer for, hvorfor brugerinvolvering 

er en vigtig faktor at tænke ind i relation til et virtuelt kunstmuseum, og hvordan bruger-

involvering kan påvirke kunstoplevelsen. Det er også i dette afsnit Geert Lovink (2005) får 

stemme med sit begreb om not-working som tilstand og krav på internettet. Geert Lovink er 

universitetsprofessor i Amsterdam og forsker i nye medier ud fra en alternativ vinkel.
22

 

                                                
21 udtalt af nuværende kulturminister i "Digital Museumsformidling" (2009) 
22 fra hans egen webside: http://laudanum.net/geert/ - opdateret 8. april 2009 
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Retorik 

Elisabeth Hoff-Clausens "Online ethos. Webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis" 

(2008) er udgivet på baggrund af hendes p.hd., og har været udgangspunktet for mit afsnit om 

digital retorik. Hoff-Clausens udgangspunkt er dog, hvordan man dyrker den retoriske kritik 

på netsteder, og hvordan man studerer online ethos, så det er kun dele af hendes teori, der har 

haft direkte relevans i forhold til mit fokus. Men overordnet har hendes tanker om, hvordan 

man kommunikerer effektivt på internettet, hendes uddybning af udviklingen fra den klassiske 

retorik til webtekster af i dag, som sagt virket som inspirationskilde.    

Jens E. Kjeldsens tekst "Billeders retorik" (2006) ligger til grund for afsnit 4.3.1 (billeders 

retorik eller det visuelle argument). Teksten bliver af grafiker og underviser Niels Heie 

kritiseret for ikke også at tage højde for, at billedet begrænser tekstens betydning.
23

 Dette er 

en valid pointe, men ikke en diskussion jeg går ind i, idet essensen i mit budskab blot er, at 

billeder også kan være med til at fremme forståelsen i situationer, hvor kunsten skal forklares.   

Æstetik 

Æstetik er og har været et omdiskuteret emne. Nogle tolker æstetikken som pynt og kritiserer 

postmodernismens vægt på æstetikken som overfladisk (Friberg, 2005, p. 118). Andre ser 

æstetikken som et værktøj, der kan fremme en række mål (Thyssen, 2003, 2005). Men som 

både Warnick (2007) og Hoff-Clausen (2008) giver udtryk for, så bedømmes netsteder i høj 

grad på det visuelle, hvorfor det også er en nødvendig faktor at tænke med i planlægningen af 

et virtuelt kunstmuseum. Og som designforsker Lisbeth Thorlacius skriver (2007, pp. 65, 67):  

since the proliferation of Web sites began in the early 1990s, the relationship between 
functionality and aesthetics has been a topic of heated discussion … [but today] the most 
successful Web sites are the sites where the Web designer has created the aesthetic aspects in 
accordance with sender, image, functionality, genre, and target audience. 

 

Jeg bruger både filosoffen Sverre Raffnsøe (2005) og professor, dr.phil. Ole Thyssen (2003, 

2005) i min teoretiseren over æstetikkens betydning, idet de begge anses som værende af 

international betydning (ifølge 'eksperter på CBS': http://experts.cbs.dk/). 

Kapitel 5 

Designspace 

Ifølge designteoretikerne Löwgren & Stolterman (2004) beskæftiger designteorien sig med at 

ændre betingelserne og potentialet for menneskelige handlinger. Som teori gør den det ikke 

gennem teknologi, men via tanken (det Aristoteles kaldte phronesis: sund fornuft og 

intelligens), ved kreativt at lade tanken overvinde de givne grænser (pp. viii, 17). 

Hvis man således skal ændre betingelserne og potentialet for menneskelige handlinger 

gennem tanke, må det vigtigste være at tænke det virtuelle kunstmuseum i sit yderste 

potentiale. At tænke vision som Malraux' museum uden grænser; Weils 'place of wonder'; og 

Skramstads vision om, at kunstmuseet skal give værdi og mening til folks liv og på samme tid 

                                                
23 netartikel på http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB01757037 Offentliggjort 28-01-2009, senest redigeret 12-03-
2009 
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strække og forstørre deres opfattelse af verden
24

 (omtalte visioner uddybes og forklares i 

afsnit 3.2, kunstmuseets rolle).  

Designteoretiker Donald Schön kalder designprocessen for en samtale, en samtale mellem 

designer og situation (1992, p. 3). Og fordi designprocessen er en samtale mellem designer og 

situation, vil processen i virkeligheden ende ud med at blive videnproducerende, som også 

Löwgren & Stolterman skriver i relation til Schöns begrebsapparat (2004, p. 24). 

Efter visionen stopper min del af designprocessen i realiteten, i det stadigt komplekse. Mens 

det næste skridt for det enkelte kunstmuseum vil være at skabe sig et operativt billede af 

situationen. Det vil sige at tænke det virtuelle kunstmuseum praktisk ud i brugerorienterede 

faktorer som struktur, funktion, ønsker og æstetik kombineret med konkrete muligheder for at 

formidle kunst på nye måder i overensstemmelse med internettets egenskaber. Det er nu, man 

tænker situation/formål – udkomme/fordele – orden og mening i den komplekse verden. 

Processen fortsætter i en bearbejdelse af det operative billede (Löwgren & Stolterman 2004, 

p. 19). Så det enkelte virtuelle kunstmuseum til sidst når frem til den aktualiserede mediacy, 

som skrevet i specialets indledning, altså dér hvor vi kan se, hvordan det er endt med at blive 

realiseret. 

 

Empiri 

Da formålet med mit speciale er at skabe en teoretisk model for, hvordan man skal tænke et 

virtuelt kunstmuseum, fylder empirien naturligvis mindre set i sammenhæng med mit 

teoriapparat. Empirien er tænkt som en slags krydderi. Den kan således ikke stå alene, men 

understøttes af teorien. Men som med teorien søger jeg også gennem empirien at repræsentere 

et udsnit af meninger, der tilsammen befordrer en mere holistisk tilgang til visionen om et 

virtuelt kunstmuseum. Fordi empirien er tænkt som krydderi, og dermed optræder som noget 

ekstra, har jeg ikke brugt tid på at skrive alle interviews ud, ligesom jeg ikke inkluderer det 

materiale, der udelukkende har fungeret som baggrundsviden, men kun det, jeg citerer fra. 

Interview med internetspecialist Hans Zeger 

På baggrund af hans nyeste bog "Paralleluniversum Web 2.0 – Wie Online Netzwerke unsere 

Gesellschaft verändern" fik jeg et interview med Zeger (bilag 4). Som meget andet af min 

empiri har han først og fremmest fungeret som understøttende teorien, idet han som praktiker 

er gået ind med sine erfaringer og har bekræftet mange af de tekster, jeg har læst om blandt 

andet socialt software, online netværk og internettet som miljø. Men Zeger er dog ikke kun 

praktiker, han forsker også reelt i internettet og sætter sine erfaringer og observationer op mod 

andres teorier og betragtninger. 

Brugerundersøgelser 

Publikum fylder overraskende lidt i kunstmuseernes betragtninger omkring internettet, skriver 

Løssing (2008, p. 308).  Og da jeg første gang så, at Løssing i sin ph.d. (2008, p. 283) citerede 

en engelsk brugerundersøgelse fra 1999, var der to ting, der undrede mig: dels at der 

tilsyneladende ikke forelå nyere undersøgelser, dels at det skulle være nødvendigt at 

understrege, at internetbrugere forventer at finde online udstillinger og billedmateriale på et 

kunstmuseums netsted, som var konklusionen på denne undersøgelse.  

                                                
24 Malraux http://www.home.netspeed.com.au/derek.allan/aesthetics.html; Weil 1990, p. 79; Skramstad 1999, p. 132 
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Men Løssings brug af en engelsk brugerundersøgelse fra 1999 understreger min tese fra 

specialets indledning om, at kunstmuseer står på tærsklen til internettet. I min jagt på nyere 

data har jeg fundet to relativt omfattende amerikanske undersøgelser fra henholdsvis 2007 og 

2008, der kan pege i retning af, hvad internetbrugere forventer af et netsted med kulturelt 

indhold. Den største af undersøgelserne er et amerikansk studie (Interconnections 2008) af 

brug af henholdsvis museer og internet. Undersøgelsen er foretaget af to professorer ved 

University of North Carolina med 1.047 interviews af museumsgæster og 1.607 interviews 

med internet-brugere – undersøgelsen går på flere typer af museer og ikke kun på 

kunstmuseer, men i de fleste af tabellerne bliver museerne delt op, så man kan skelne mellem 

de forskellige typer. 

Dog må jeg understrege, at jeg ikke har noget sammenligningsgrundlag i forhold til at udlede, 

at europæiske internetbrugere har samme forventninger som amerikanske. Jeg er dog heller 

ikke stødt på beviser for, at det modsatte skulle være tilfældet – men dette vil under alle 

omstændigheder være et studie værd i forhold til, at et virtuelt kunstmuseum uanset 

nationalitet i realiteten henvender sig til et globalt publikum. 

Egen brugerundersøgelse 

Uden at have kapacitet til at lave en omfattende brugerundersøgelse, forekom det mig 

alligevel relevant at begive mig ud i en mindre af slagsen – også i en slags eksperimenteren 

med netfællesskaber og deres formål. Jeg kastede mig derfor som noget af det første ud i en 

spørgeundersøgelse via mit netværk på Facebook.com. Med en række spørgsmål baseret på 

ønsker til et virtuelt kunstmuseum sendte jeg besked ud til mit netværk om, at de venligst 

skulle deltage og samtidig aktivere eget netværk. Jeg forventede at få som minimum et par 

hundrede besvarelser og fik 17. Det videnskabelige belæg i denne undersøgelse kan således 

ikke siges at være overbevisende, ligesom metoden må drages i tvivl. Alligevel tillader jeg 

mig at udlede nogle tendenser af de svar jeg har fået, idet jeg har fulgt op på svarene via mail, 

telefon eller personligt og således er endt ud med nogle relativt grundige interviews med 

repræsentanter for flere af de i afsnit 2.2.3 fire beskrevne brugersegmenter. Ligeledes har jeg 

valgt at vende tilbage af flere gange til typiske og atypiske repræsentanter for de to områder 

jeg dækker i mit speciale, kunstmuseet og internettet, således har jeg mens mit speciale 

udviklede sig gentagende talt med:  

 Bente Dalgaard – typisk gæst på kunstmuseer,  

 Hans Christian Kock – atypisk gæst på kunstmuseer 

 Julie Jo Boding – typisk bruger af sociale netværk på internettet 

 Christian Jessen – typisk (men meget bevidst) internetbruger 

Understreges skal det dog, at ethvert kunstmuseum, der kaster sig ud i at tænke et virtuelt 

museum, nok bør afsætte ressourcer til at foretage specifikke og tilbundsgående 

brugerundersøgelser. 

Interview med kulturformidlere 

I forbindelse med min studierejse og mine besøg på kunstmuseer i europæiske storbyer (bilag 

9) udarbejdede jeg nogle spørgsmål til professionelle kunstformidlere. Der har været 

overraskende mange museumsfolk, der har indvilget i en uformel snak i forbindelse med mine 

museumsbesøg. Dette har betydet en bredere forståelse af problematikken omkring virtuel 
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kommunikation, som museerne ser det, og har givet en generel baggrundsviden om det 

museologiske landskab og kunstformidlingen internationalt. 

Svar fra de østrigske kunstformidlerne har jeg på skrift, og disse er vedlagt i bilag 2. Jeg 

citerer jeg kun fra skriftlige svar, mens de uformelle samtaler som skrevet går ind og fungerer 

som en del af min baggrundsforståelse af museer, kunst og kunstformidling. 

I Danmark har jeg haft kontakt med programleder Helene Brøndholt Nielsen på Statens 

Museum for Kunst (SMK) pr. telefon og via e-mails. Desuden har jeg fået tilsendt SMKs 

nyeste strategibeskrivelse for de kommende online initiativer, en information, der dækker 

både overordnede tanker og konkrete planer. 

Nye online tiltag for kunstmuseer 

Ligesom jeg har fundet tekster på Archives & Museum Informatics og på Museum 3.0, har 

jeg også på disse to netsteder fundet henvisninger til nye online tiltag i henholdsvis England, 

Australien, New Zealand og USA præsenteret af museumsfolkene bag disse tiltag. 

Information fra disse to netsteder ligger således bag meget af mit eksempelmateriale i afsnit 

3.5. Dette er suppleret med information fra de nyhedsbreve, jeg har modtaget fra diverse 

internationale kunstmuseer, og de kunstnere og kunstformidlere, jeg har talt med (bilag 8). 

Rum 

Arkitekterne Juul & Frosts er midt i et projekt omkring at gentænke 'Byens rum som 

udviklingsstrategi'. De har lagt deres indledende tanker og foreløbige resultater ud på nettet, 

og dette materiale udgør en del af eksempelmaterialet i min analyse omkring byrum, og hvad 

der skaber kvalitet i byrum som det tænkes i dag. Som supplement til dette træder et interview 

med Louise Kienzl ind (bilag 3). Kienzl er østrigsk landskabsarkitekt og byplanlægger og har 

skrevet en større afhandling om rekreative byrum i henholdsvis Wien og København. Hvad 

der fungerer, hvor, hvorfor og om eventuelle kulturforskelle. 

Mixed reality 

Her refererer jeg igen til begrebet på to plan. Dels beskriver jeg muligheden for at skabe 

synergi mellem det fysiske og det virtuelle museum, dels beskriver jeg muligheden for at 

skabe synergi mellem kunstoplevelser virtuelt og realt. Sidstnævnte er inspireret af et 'mixed 

reality interface' jeg blev præsenteret for og fik demonstreret i Østrig (bilag 7). Denne 

opfindelse er ikke oprindelig tænkt til kunstmuseer, men det er let at forestille sig dette 

interface tænkt om til et museumsværktøj, som jeg vil gøre det i kapitel 5. 

Med optik, opbygning og metode beskrevet er tiden kommet til selve analysen. I de næste fire 

kapitler vil jeg således se på henholdsvis medie, modtager, budskab og afsender i nævnte 

rækkefølge. Før den endelige konklusion i kapitel 6, vil jeg samle trådene fra analyserne i en 

slags designspace i kapitel 5. Dette gør jeg ikke så meget for at insistere på, at et virtuelt 

kunstmuseum kun kan designes på en bestemt måde som for at eksemplificere nogle af 

resultaterne og tankerne, for at sætte en slags billede på metodemodellen (figur 1), og på den 

måde forhåbentlig underbygge, uddybe og inspirere i relation til at tænke det enkelte virtuelle 

kunstmuseum.  
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1. Internettet og den teknologiske udvikling 

For at kunne se nærmere på de udfordringer et kunstmuseum står over for, når tilstedeværelse 

på internettet skal nytænkes, er det nødvendigt at se på internettet som ideologi og som medie. 

Hvordan er internettet tænkt, hvordan skal det overordnet bruges som medie, hvilke værktøjer 

kan man benytte på internettet, hvad kendetegner internettet lige nu? 

Jeg vil derfor kort ridse udviklingen op fra de første tanker til i dag. Jeg vil beskrive 

internettet som medie i relation til at kunne bruge det effektivt, hvis man som museum fx har 

som udgangspunkt at kunsten skal berige og bevæge mennesket (som skrevet i problem-

formuleringen). Jeg vil uddybe, hvad der ligger bag socialt software og sociale netværk, 

begreber med stor indflydelse på internettet, som det former sig lige nu (Boyd, 2009). Jeg vil 

også kort introducere semantisk web og ubiquitous computing,
25

 der ser ud til at tegne 

fremtiden jf. Institute of Informatics and Telematics (http://www.iit.cnr.it/en/node/1954). 

 

1.1 internet & world wide web 

Man kan med rimelighed argumentere for, at internettet har været tænkt på forskelligt plan 

allerede 30 år før det rent faktisk blev en realitet. For eksempel gjorde den engelske forfatter 

H.G. Wells sig i 1937 tanker om en verdens encyklopædi, der indeholdt samtlige jordens 

skrevne værker. Det var ligeledes Wells, der opfandt begrebet 'informationsmotorvej',
26

 et 

udtryk der i dag bruges globalt som metafor for internettet. Og i 1945 skrev videnskabs-

manden Vannevar Bush artiklen 'As we may think' om Memex, en maskine, der skulle gøre os 

i stand til at læse hele biblioteker ved hjælp af krydshenvisninger, det vi i dag kalder 

hyperlinks (originalartikel genoptrykt fra 1995).
27

 Fælles for de tidlige tænkere var, at de 

ønskede, at al verdens viden og information skulle gøres tilgængelig for alle. 

I 1969 begyndte man i det amerikanske militær at kommunikere internt mellem computere i et 

netværk, de kaldte ARPANET,
28

 skabt af videnskabsfolk for at kunne dele filer på tværs af 

grænser. I 1983 blev en ikke-militær del udviklet, som først og fremmest amerikanske 

universiteter brugte for at dele og formidle viden (Bell, 2001, p. 9). Professor i sociologi, 

Manuel Castells argumenter på denne baggrund for, at internettets kultur har sine rødder i den 

videnskabelige tradition, en tradition, der handler om fælles stræben efter indsigt – og hvor 

alle lige fra professorer til studerende er tænkt repræsenteret. Castells argumenterer ligeledes 

for, at internettet i sin essens først og fremmest er en kulturel kreation – set i forhold til en 

teknologisk udvikling, hvilket han blandt andet begrunder i, at internettets opståen skete i en 

hidtil uset kombination af videnskabelige, militære og antiautoritære kræfter (Bell, 2001, p. 

10).
29

 

Visionen om Memex og krydshenvisninger blev i 1992 gjort konkret af Tim Berners-Lees 

med udviklingen af the world wide web (www) – et system, der samler og sorterer 

                                                
25 betyder som begreb at computerteknologien indbygges i alt stort som småt i vores hverdag 
26 Wells (1937) i Encyclopédie Française  
27 http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0001.101 
28 US Department of Defense's Advanced Research Projects Agency Network, Bell (2001, p. 12) 
29 min bror, tidl. it-konsulent, gjorde mig opmærksom på, at der er mange versioner af internettets historie, denne er således 
kun én, dog bekræftet af videnskabelige kilder 
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information (tekst, billeder, video, lyd) på internettet, og hvor et emne henviser til andre via 

hyperlinks (Berners-Lee, 1995).  

For de fleste af os er www lig med internettet i dag, sagde professor David Bell allerede i 

2001 (p. 14), hvilket kun er blevet mere udtalt. Det er samtidig med udgangspunkt i www, at 

man kan sige, at begrebet hjemmesider for alvor opstod, som steder hvor både privatpersoner, 

virksomheder og institutioner kunne reklamere for sig selv. Men hvor hjemmesider i starten 

nærmest var visitkort på nettet, har mange af disse udviklet sig til omfattende netsteder, der 

integrerer mange slags informationer, aktiviteter og interaktionsmuligheder. 

Teknologisk er den største forandring måske, at det til forskel fra tidligere er blevet muligt at 

samle indhold fra mange steder. Med nye værktøjer kan folk abonnere på brudstykker af 

indhold fra diverse netsteder og læse det på såkaldte aggregator-sites eller få det sendt via e-

mail. Brugere af internettet kan altså på forskellige platforme samle og remixe indhold på helt 

nye måder (kaldes mashup i internettermer) (Christensen, 2006, p. 184). 

 

1.2 internettet som medie 

The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in 
the era of mass media. 

(http://www.cluetrain.com, tese 6) 

Ovenstående citat påpeger noget af det, der adskiller internettet fra andre medier, noget der er 

kendetegnende for internettets natur. Og for at kommunikere effektivt, må man selvfølgelig 

kende sit medies natur. Således taler Brügger (2002) om mediacy som et medies måde at være 

medie på, og Meyrowitz (1997) udfolder i "Tre paradigmer i Medieforskningen" et argument, 

hvor han konkluderer, at der må bygges bro mellem medieforskningens tre metaforer: mediet 

set som henholdsvis kanal, sprog og miljø, fordi man er nødt til at se et medie i sin helhed (p. 

56).  

Meyrowitz stopper imidlertid ved fjernsynet, derfor fortsætter jeg i det følgende, hvor 

Meyrowitz slipper: med en analyse af internettet som medie. Jeg vil i analysen relatere 

internettets karakteristika til det virtuelle kunstmuseum for således at kunne argumentere for, 

hvad der skal tages højde for, når man tænker virtuel kunstformidling. 

 

1.2.1 internettet set som kanal 

At se på et medie som kanal betyder, at man først og fremmest har fokus på indhold og 

indholdets effekt (Meyrowitz, 1997, p. 26). Og internettet kan ses som en slags hyperkanal, 

hvor det samme indhold (på samme tid og samme sted) kan formidles som tekst, lyd, 

stillbillede, video etc. (Bauer og Jessen, 2009). Det bevirker, at man kan nå forskellige 

målgrupper med sit budskab, hvad enten de er verbalt, visuelt, auditivt, kinetisk eller taktilt 

orienterede.
30

  

                                                
30 kinetisk og taktil refererer til dét, der har med følelse og krop at gøre 
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1.2.2 internettet set som sprog 

Meyrowitz (1997) beskriver, hvordan hvert medie har sine egne grammatiske variabler. Disse 

variabler er unikke for det enkelte medie og kan manipuleres med i forhold til, hvordan man 

ønsker at lade noget fremstå (p. 60). Ved at manipulere med kameraperspektiv kan man fx 

fremstille en person som stærk ved at vise vedkommende i frøperspektiv og omvendt, hvis 

personen skal fremstå som svag, kan man vise vedkommende i fugleperspektiv. 

Som beskrevet i metoden har Gry Bauer og jeg i maj 2009 udvidet Meyrowitz' mediematrice 

med en femte kolonne (grå kolonne i figur 2). Vi har i denne kolonne listet de grammatiske 

variabler, som vi har identificeret i internetforskningen, og som vi har kunnet klassificere som 

både manipulerbare og unikke i relation til internettet.  

Man kan tænke internettets grammatiske variabler som en slags værktøjer. Og man kan 

integrere disse på sit netsted i forskellig udstrækning afhængig af, hvordan man ønsker at 

fremstille sit netsted, sit budskab og sig selv som afsender. De listede variabler (værktøjer) 

fokuserer på det, der har en direkte værdi for brugerne. Elementer som statistiske udtræk, 

trackback og søgemaskineoptimering er ikke inkluderet, da de kun har en indirekte (og 

eventuel) brugerværdi. 

Jeg har her i specialet tilføjet femte kolonne en ekstra grammatisk variabel unik for 

internettet, nemlig 'interaktiv grafik'. Derudover har jeg under modellen uddybet de enkelte 

variabler og sammenstillet dem med det virtuelle museum i relation til, at de hver især skal 

bidrage til at berige og bevæge gennem kunst. 

Som skrevet er listen over de grammatiske variabler en sammenstilling af det Gry Bauer og 

jeg har set beskrevet og erkendt over tid i internetforskningen. Men da internettet er et 

dynamisk medie i konstant udvikling, skal denne liste ses som et øjebliksbillede. 

Selvom listen præsenterer et øjebliksbillede, mener jeg alligevel den tjener et vigtigt formål, 

idet den kan hjælpe til at skabe overblik over og forståelse af, hvad der ligger i begrebet 

internettets grammatiske variabler, og dermed giver en solid basis for, hvad man med fordel 

kan arbejde med, når man tænker online kommunikation og i dette tilfælde virtuel 

kunstformidling. 

Kolonnerne i tabellen skal læses lodret og ikke vandret, idet hver kolonne indeholder 

eksempler på det enkelte medies grammatiske variabler uafhængigt af de øvrige mediers 

variabler: 
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1. Trykte medier 2. Still-fotos 3. Radio / audio 4. Tv / film 5. Internettet 

sidens str., form vinkel lydstyrke fotovariabler hypertekst 

Papirfarve lys klang kameraføring links  

papirtykkelse fokus krydsfading klip trigger words 

skriftstørrelse dybde brug af lydspor fokus multimedialitet  

Spaltebredde filmtype filtre blænding multimodalitet 

typers farve linse stilhed zoom interaktiv grafik 

samspil ml. 

tekst og grafik  
eksponering 

baglæns 

afspilning 

multibillede-

skærm 

automatiserede 

anbefalinger + social 

navigation 

Tegnsætning blænde ekko delt skærm databasens dybde 

kursiv, fed etc. papirtype op og nedtoning tiltning kommentarfelt 

afstand ml. 

afsnit 

billed-

begrænsning 

adskillelse ml. 

kanaler 

sidestilling af 

lyd og billede 

automatisering af 

social cues 

Skriftsnit filtre balance krydsklipning tagging / folksonomy 

Figur 2: Meyrowitz' mediematrice (1997, p. 61) udvidet med kolonne 5 'Internettet' og dets grammatiske variabler  
 = min tilføjelse ift. Bauer & Jessen, 2009. 

Jeg vil i det følgende uddybe, hvad der ligger i de listede variabler for internettet og sætte dem 

i relation til det virtuelle kunstmuseum. 

Hypertekst 

Hypertekst
31

 italesættes i dag også som netværkstekst (Klastrup, 2006) for at illustrere, at 

tekst på internettet er noget der bliver skabt i en dynamisk proces, evt. af flere, og ofte bliver 

påvirket af dialog og brugerinddragelse. Forventningerne til en tekst på et virtuelt museum, vil 

således være anderledes end forventningerne til en tekst i et udstillingskatalog. Fx vil teksten 

forventes at blive opdateret, muligvis være kommentérbar, og som minimum indeholde links 

til forklaringer og helst også til anden uddybende information (Finnemann, 2005, p. 204). 

Det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at tekst på internettet bliver forstået, tolket og 

husket forskelligt fra trykt tekst (Burbules, 2001, p. 102). Og at formsprog og genre på 

internettet adskiller sig markant fra andre medier (Finnemann, 2005, p. 121). Det betyder, at 

når man planlægger et virtuelt museum, vil man muligvis gøre sig godt i at tænke nye måder, 

hvorpå man kan formidle og præsentere kunsten, så kunst på internettet ikke blot præsenteres 

som tekst fra et udstillingskatalog og et billede af et billede, men tager hensyn til internettets 

sprogbrug, dynamiske karakter og brugerkultur. 

Links som meningsdannende og som navigation 

Hypertekstens nøgleelementer er links, siger Burbules (2001, p. 103) og uddyber i en tekst 

året efter, hvordan links optræder på to forskellige niveauer: dels som meningsdannende 

                                                
31 defineres i 1982 af Ted Nelson som 'non-sequential writing with reader controlled links' og af Hoff-Clausen (2008) som en 
adaptiv arkitektur, der også transformeres over tid og tager form af den brug, der bliver gjort af den (p. 75) – men min 
yndlingsdefinition er hypertekst forstået som et væv af tekstdele, billeder, animationer, lyd og musik knyttet sammen af links 
(Sandvik, 2001) 
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elementer og dels som navigationselementer (2002, p. 75). Det betyder, at når man fx 

planlægger et virtuelt kunstmuseum, kan man også til en vis grad planlægge links i forhold til 

den sammenhæng, man ønsker at sætte sit indhold ind i, og i forhold til, hvordan man vil lede 

brugerne rundt til de forskellige informationer – man kan altså ifølge Burbules med fordel 

tænke strategi i forhold til de navigationsmuligheder, man giver brugeren. 

Trigger words 

Hofman Hansens tekst (2006) om motiverende design på internettet bruger begrebet trigger 

words (p. 85), om dét, der kan henlede et publikums opmærksomhed på en bestemt 

information. Trigger words ligger i forlængelse af links og skal forstås som et "essentielt 

element" i form af overskrift, billede, graf, tekstlink etc., der kan henlede opmærksomheden 

på relevant eller attråværdig information. Trigger words adskiller sig fra links ved at være ord, 

der afspejler en viden om den information brugerne evt. er interesseret i eller har brug for.  

Et kunstmuseum uden den store viden om brugernes behov kunne have et netsted blot med 

links til: mest vigtig kunst, næst vigtigste kunst, ikke-vigtig men interessant kunst, øvrig 

kunst. Derimod må et virtuelt kunstmuseum med interesse i brugerbehov integrere trigger 

words i form af ord og billeder, der henviser til tidsalder, genre, kunstnere, aktiviteter etc. 

som: dansk guldalder, non-figurativ kunst, hollandske renæssancemalere, den prisvindende 

kunstner Julie Nord online lige nu. 

Multimedialitet 

Begrebet multimedialitet bruges af blandt andet Finnemann og af Løssing (2008, p.14) om 

sammenstilling af forskelligartede medieelementer på internettet. Det svarer til Bolter & 

Grusins begreb hypermediacy.
32

 Og selvom dét at integrere mange forskellige slags 

elementer, ikke er unikt for internettet, så er det "store omfang" af hypermediacy på 

internettet unikt, og leder til en bemærkelsesværdig grad af immediacy (følelsen 'som at være 

der selv') (Bolter & Grusin, 2000, p. 42). Samtidig med at brugen af hypermediacy rækker ud 

til flere målgrupper uafhængigt af disse målgruppers forkærlighed for tekst, billeder eller lyd 

(Gurak 2001, p. 35). 

Multimedialitet eller hypermediacy falder perfekt i tråd med et virtuelt museum, da 

kunstformidling i dag består i en dynamisk vekselvirkning mellem billeder og objekter og 

historierne bag disse – således siger Steve Dietz (1998, p. 1), at museer først og fremmest er i 

branchen for "udbredelse af information". Billeder og objekter kan på internettet blandt andet 

vises i 3-D, med zoom og forskelligt perspektiv, og historier kan skrives, illustreres, optages 

på audio, video etc. Et virtuelt museum vil således også have de bedste forudsætninger for at 

kunne skabe det nærvær og den opslugthed, der ligger i begrebet immediacy, og som er en 

følge af hypermediacy. 

Multimodalitet  

Multimodalitet er et begreb, der blandt andet beskrives af designer og teknologiforsker 

Maribeth Back (2003, p.161), og refererer til samtidig brug af to eller flere sanser. Backs 

udgangspunkt er, at et budskab forstærkes for den enkelte bruger, når det taler til flere sanser 

                                                
32 Bolter & Grusins begrebsapparat består først og fremmest af de tre begreber remediation = genbrug af 'gammelt' i nye 
medier, immediacy er når mediet træder i baggrunden og bliver gennemsigtigt = umiddelbar oplevelse af 
nærhed/tilstedeværelse, hypermediacy når mediet bliver forstørret og eksponeret = sammenblanding af elementer, desuden 
taler de om remedieringens dobbelte logik = når man bruger hypermediacy, og alligevel opnår at mediet forsvinder, at man 
oplever det 'som at være der selv' 
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– når vi for eksempel både kan se kunsten, kan høre den (eller høre om den), når vi kan 'føle' 

den ved med hånden på musen at få et objekt til at bevæge sig – og det bliver således en del af 

designprocessen i forhold til et virtuelt museum at tænke de forskellige modaliteter ind, så 

brugeren får en så kompleks sanseoplevelse som muligt. Også medieforskeren Ron Burnett er 

inde på denne sammenhæng, når han skriver, at nye teknologier ikke længere fungerer som en 

forlængelse af de menneskelige evner og behov, men forstørrer både de kulturelle og sociale 

forestillinger om forholdet mellem krop og hjerne (Burnett 2005, p. xix).
33

 

Interaktiv grafik 

Dette begreb stødte jeg på første gang hos Fagerjord (2004), som beskriver hvordan interaktiv 

grafik er skabt netop til internettet med det formål at illustrere og forklare komplicerede 

emner (p. 276). De interaktive tegninger giver overblik og skaber mulighed for 

sammenligninger – det vil sige, at man vil kunne sammenstille kunst og kunstprocesser i 

interaktiv grafik for at give en bredere forståelse. I interaktiv grafik kan man forestille sig at 

en bruger kan få lov til at deltage i van Goghs malerproces, justere og ændre, for så at kunne 

se konsekvenserne og dermed muligvis opnå en forståelse af, hvorfor van Goghs billede 

virker så stærkt i netop hans farvevalg i forhold til 'mit' farvevalg. Interaktiv grafik kan også 

vise en genstands 'umulige' perspektiver og dens skjulte (eller manglende) detaljer. Fx 

benytter Louvre sig af muligheden for at indtegne manglende dele af en skulptur i en af deres 

netpræsentationer, hvilket jeg illustrerer i afsnit 3.5 figur 19. Her er dog ikke tale om 

interaktiv grafik, men her er tale om at benytte noget, der ligner interaktive tegninger, for at 

illustrere kunstværket i sin helhed og understrege pointer i fortællingen. 

Automatiserede anbefalinger og social navigation 

Kollaborativ filtrering hedder teknologien bag de to begreber personaliserede anbefalinger 

(Svarre, 2003) og social navigation (Dourish, 1994). Begreberne henviser til, hvad andre 

brugere har set, kan lide, har købt, hvilken vej de er gået etc. Når anbefalinger og social 

navigation er vigtigt at tænke ind i et virtuelt museum, er det især i lyset af den stigende 

tendens til, at brugere i dag hellere vil høre på hinanden end på eksperter (fx Lankes, 2008, p. 

108). Det vil sige, at brugere først og fremmest er nysgerrige efter, hvad andre brugere har set, 

hvad de syntes om det de så, hvordan de tolkede et bestemt kunstværk, hvad de syntes om 

historien bag, hvor de siden gik hen – og måske ligefrem hvem der er hvor lige nu. Således 

bliver det vigtigt i forhold til et virtuelt museum at et museum sætter sig ud over sin 

traditionelle rolle, som eksperten, der beslutter, hvad der er værd at beskue, hvorfor, og i 

hvilken sammenhæng kunsten skal ses og forstås. 

Database 

Ifølge kulturteoretiker Henrik Kaare Nielsen (2001, p. 59) er et af internettets kendetegn, at 

man kan arbejde med gigantiske informationsmængder. Det bekræftes af Finnemann (2005), 

der kalder internettets integration af kommunikation og arkiv den mest afgørende, 

grundlæggende og unikke egenskab (p. 143). For et virtuelt museum er databasen en 

enestående mulighed for at give brugeren en helt ny slags selvstændighed. En dyb og bred 

database åbner for valg i forhold til, hvad man vil se og i hvilken sammenhæng – vil man fx 

se geometrisk kunst, skulpturer udført af kvindelige kunstnere fra Bulgarien, japanske manga-

åkander fra det 21. århundrede, eller …  

                                                
33 Både Finnemann (2005) og Løssing (2008) taler om dette, men kalder det nettets multisemiotiske potentiale 
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Kommentarfelt 

Denne variabel kunne måske også i mange tilfælde kaldes 'interaktionsværktøj' eller måske 

'profileringsværktøj'. Grundtanken er at lade brugeren komme til orde, blive synlig og gå i 

dialog, hvad enten det er gennem kommentarfelt på en museumsblog, på et forum, via 

Facebook Connect, der så kan vise ens personlige netværk, hvilket kunstværk, man ser på lige 

nu. Man kunne også forestille sig kommentarfelter ved de enkelte kunstværker, hvor brugere 

kunne skrive om deres oplevelse og tolkning af netop dette værk. Idéen er at skabe 

engagement – og derigennem lyst til at komme igen. 

Automatisering af social cues  

Det er almindeligt kendt, at mennesket kan lide at blive rost og få opmærksomhed. Det er 

måske mindre kendt, at det samme gælder, også når det er en computer, der roser, eller giver 

opmærksomhed (Fogg, 2003, p. 103). Og at man på internettet kan automatisere social cues 

(fx greeting, guiding, confirming, thanking) gør således dette medie både stærkt og attraktivt 

(Fogg, 2003, p. 105). Det vil sige, at et virtuelt kunstmuseum, der hilser på sine brugere, 

takker for interesse og bidrag etc. vil stå stærkt i forhold til at skabe en positiv indstilling til 

museet. Social cues giver nemlig brugerne lyst til at tilbringe mere tid på netstedet, forstærker 

forståelsen af ting, og styrker samtidig følelsen af loyalitet i forhold til et netsted (pp. 18, 

105). 

 Folksonomi – tagging  

Unikt for internettet er muligheden for at lade sine brugere 'tagge' indhold.
34

 Det betyder, at 

man tillader en brugerbestemt indholdsklassificering og en anden måde at navigere på.
35

 Det 

kan ses som et værktøj, der skaber sympati, fordi det giver plads til andre tankemønstre og 

verdensopfattelser.
36

 Samtidig kan tagging fremme følelsen af at være medbestemmende. 

Disse begrundelser tilsammen gør folksonomi oplagt i forhold til museer på nettet, siger 

Matthew MacArthur (2007a) fra American Association of Museums.
37

 Han siger videre, at 

tagging gør indhold lettere at finde for brugerne. Et virtuelt kunstmuseum kan ved hvert 

kunstværk vise de tilhørende brugertags, på den måde bliver tags til et unikt fortolknings-

værktøj, der kan fremme forståelsen af og vise nye fortolkninger af det enkelte objekt jf. note 

34. 

Således grammatiske variabler. Som jeg skrev i afsnit 1.1, har socialt software givet mulighed 

for at sortere, personificere og abonnere på indhold, ligesom det er blevet muligt at tilføje 

applikationer til fx et virtuelt kunstmuseum, der integrerer ikke-relaterede sociale netværk 

som Flikr, Facebook etc. på det museale netsted. Dette tager jeg op i kapitel 4 i afsnittet om 

brugerinvolvering & socialt software, fordi disse applikationer eller 'tredje part systemer' både 

dækker over ideologi, teknologi og brugerkultur – og dermed bliver mere og andet end 

grammatiske variabler (desuden viser jeg en række konkrete eksempler på kunstmuseers brug 

af socialt software og tredje part systemer i afsnit 3.5).  

 

                                                
34 tagging er at begrebsbestemme, at tilskrive mening – fx kan vand tagges: væske, fyldende, vådt, livgivende 
35 http://www.personalinfocloud.com/2005/02/explaining_and_.html 
36 idealistisk set kan man sige, at folksonomi udvider vores begrebsverden og ændrer vores syn på, hvem der har ret til at 
beslutte, hvordan et begreb italesættes 
37 http://www.aam-us.org/pubs/webexclusive/digitalmuseum.cfm 
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1.2.3 internettet set som miljø 

Miljø er et medies grundlæggende vilkår (Meyrowitz, 1997, p. 63) – det vil i relation til dette 

speciale sige dét, der overordnet gør internettet forskelligt fra andre medier. Jeg vil i 

nedenstående se på de faktorer, der kan betegnes som grundlæggende for internettet i relation 

til at skulle tænke virtuel kunstformidling. 

Gurak, professor i kommunikation og retorik, fremhæver fire vilkår som grundlæggende for 

internettet: fart, rækkevidde, anonymitet og interaktivitet (2001, p. 20). Hun bruger begrebet 

action terms om disse fire grundvilkår og siger videre, at de er medvirkende årsag til, at 

kommunikation på internettet er mere magtfuld end på noget andet medie (p. 29). 

Fart (speed) påvirker vores forventninger og vores mentale tilstand generelt – på et 

splitsekund kan vi kommunikere med så godt som hele verden, og det har medført en uformel 

tone, en mundtlighed og skødesløshed på internettet, der er forskellig fra mange andre medier 

(Gurak, 2001, pp. 30, 31). Dette støttes af Finnemann (2005, p.121), og ikke mindst indgår 

det som vigtigt element i The Cluetrain Manifesto (se evt. note 2):  

[People on the internet] communicate in language that is natural, open, honest, direct, funny 
and often shocking. Whether explaining or complaining, joking or serious, the human voice is 
unmistakably genuine. 

(http://www.cluetrain.com, indledning  
- min tilføjelse i klammer) 

For kunstmuseer støder den uformelle tone og skødesløsheden på internettet sammen med 

museets traditionelle autoritet. Som kunstneren O'Doherty (1999) siger, så spiser man ikke sin 

medbragte mad på et kunstmuseum, man taler dæmpet, og man accepterer både de skrevne og 

de uskrevne regler (p. 10). Kunstmuseet forventer med andre ord en adfærd fra sine brugere, 

der ligger langt fra det skødesløse, interaktive og dialogiske.  

Fart betyder samtidig, at skellet mellem synkron og asynkron kommunikation opløses 

(Finnemann, 2005, p. 214), og at der dermed skabes en oplevelse af at dele rum, tid og sted – 

en følelse af at være forbundet, at være fælles om noget. Denne følelse kan med fordel 

udnyttes af et virtuelt museum til at skabe engagement og fællesskabsfølelse, og dermed en 

lyst blandt brugerne til at komme tilbage til netstedet.  

Rækkevidde (reach) betyder både at internettet rækker på tværs af geografi, tid og demografi, 

og at det rækker ud – at vi på internettet går i dialog og føler fællesskab (Gurak, 2001, pp. 33, 

36), på trods af at vi ikke kender hinanden. Denne samme observation har Murray (2000) 

gjort og siger, at det digitale miljø er 'participatory', altså fremmer brugerdeltagelse og dialog 

(p. 74). Men rækkevidde betyder også, at det kan være svært at vide, hvor ens brugere er og 

hvornår (Warnick, 2007, p. 41), hvilket medfører, at fx et virtuelt kunstmuseum "overhovedet 

ikke kan forudsætte et publikum" (Hoff-Clausen, 2005, p. 151) – og samtidig eksisterer 

paradokset omkring, at museet via internettet kan få adgang til helt nye målgrupper. Dette 

forhold betyder, at det virtuelle kunstmuseum må afsætte ressourcer til at gøre opmærksom på 

sig selv / markedsføre sig. 

Anonymitet (Gurak, 2001, p. 38) eller 'the authorless message' (Warnick, 2007, p. 33) betyder, 

at afsender af et budskab på internettet kan være svær at identificere, og at kriterierne for at 

bedømme troværdighed derfor adskiller sig fra kriterierne på andre medier (Gurak, 2001, p. 

http://www.cluetrain.com/
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39). På internettet bedømmes troværdighed ud fra blandt andet visuel appel (Warnick, 2007, 

p. 42) og sanseindtryk (Hoff-Clausen, 2008, p.222). Da troværdighed er et af museernes 

adelsmærker (Edson, 1997, p. 118) vil disse ny troværdighedskriterier have indflydelse på, 

hvordan et virtuelt museum skal tænkes. 

Interaktivitet, der også indeholder begrebet interaktion, betyder først og fremmest, at 

internettet i modsætning til de fleste andre medier er domineret af tovejskommunikation – 

altså i sin kommunikation lægger vægt på dialog (Damsted, 2008). Samtidig giver 

interaktivitet adgang til at sige sin mening til beslutningstagere uden om tidligere gatekeepers 

(Gurak, 2001, p. 44). Det medfører, at internetbrugere har fået, om ikke en ny retorisk agency, 

så i hvert fald et ønske om og en forventning til at blive hørt og kunne gøre en forskel (Hoff-

Clausen, 2005), hvilket man er nødt til at tænke med ind, når man tænker virtuelt museum, for 

at kunne skabe et sted, hvor brugerne har lyst til at tilbringe deres tid.
38

 

Murrays bog "Hamlet on the Holodeck" (2000, p. 71) supplerer ovenstående med begreberne 

'rummelighed' og 'encyklopædisk': 

Rummelighed betyder, at til forskel fra andre medier, kan en bruger på internettet bevæge sig 

rundt, vælge hvor og hvordan vedkommende vil tilgå et netsted (Murray, 2000, p. 79), men 

det betyder også at et netsted kan tænkes arkitektonisk med en "elegant koreograferet 

navigation", der fanger sine brugere ind (p. 83) jf. 'links som navigation' s. 24. Et virtuelt 

museum kan altså ikke bestemme, hvad en bruger skal se, men kan tænke navigation ind for 

at styrke sin kommunikation. 

Encyklopædisk handler om de uanede mængder af information, der er og kan gøres 

tilgængelig på internettet. Fx kan et kunstmuseum lægge alle sine værker ud som digitale 

gengivelser, museet kan lægge sin dokumentation og forskning ud, give generel information 

om værker, samlinger og kunstnere etc. Men denne mulighed skaber også en forventning hos 

brugerne om, at alt ligger tilgængeligt på internettet (Murray, 2000, pp. 83, 84), hvilket kan 

medføre skuffede brugere, hvis indholdet af museets database ikke både er bredt og dybt. 

Samlet set er internettet som medie versatilt og flersidigt. Dette kommer blandt andet til 

udtryk i, at internettet har flere måder at være medie på: 

1. internettet kan stå i baggrunden for andre medier (Finnemann, 2005, 158), som når TV-

Avisen i de forskellige nyhedsindslag henviser til yderligere information og opdateringer 

på internettet 

2. internettet kan være i samspil med andre medier, som i DR-konceptet SPAM, et 

eksperiment med brugergenereret tv, hvor internet og tv spillede hver deres rolle og 

samtidig supplerede hinanden og dermed indgik i et kreativt samspil, der gav 

fjernsynsseere nye måder at interagere med en udsendelse på (Bechmann Petersen, 2007, 

p. 17) 

3. internettet kan integrere andre medier og deres funktionalitet helt eller delvist fx via 

netartikler, e-bøger og andet normalt printet materiale, via webtv og podcasting af 

radioudsendelser etc. (om netop dette siger professorerne Bolter & Gromala, at internettet 

                                                
38 Damsted (2008) beskriver brugernes behov for at føle sig medbestemmende – dog ikke specifikt ift. museer 
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er dét af alle medier, der kommer tættest på at være et alt-i-ét-samlende medie (2003, p. 

98)) 

4. og sidst men ikke mindst er internettet et selvstændigt medie med sin egen unikke 

grammatik som beskrevet under metaforen 'sprog' (Finnemann, 2005, p. 154). 

At internettet har flere måder at være medie på, gør det både alsidigt og udfordrende, når man 

skal tænke virtuelt museum. Som Løssing siger, så udfordrer internettet den museologiske 

praksis på en række områder (2008, p. 116). Faren ligger i at opfatte internettet som et medie, 

der blot kan integrere andre mediers funktionalitet og derfor ikke adskiller sig fra disse. Det 

medfører som regel, at afsender blot remedierer sin øvrige kommunikation på nettet og ikke 

ser det som et unikt medie, hvis særegenhed blandt andet ligger i, at det også at kan integrere 

andre mediers funktionalitet. 

Ovenstående medfører, at kunstmuseerne ikke får gjort bevidst brug af internettets unikke 

grammatik til at styrke budskabet. De får ikke tænkt nyt i forhold til kunstformidling som 

virtuel kommunikation. Således skriver også Sengers om nye værdier, der knytter sig til 

internettet og dermed kommunikationen på dette medie: 

as computers enter everyday life, everything changes … Values such as enjoyment, status, 
aesthetics and expressivity become increasingly important, and success must be assessed along 
such 'subjective' dimensions … [websites are for] playful exploration and curiosity-driven 
engagement. 

(Sengers citeret i Christensen 2006 p. 4 
 – min tilføjelse i klammer) 

Disse (og øvrige) faktorer vender jeg tilbage til i henholdsvis kapitel 3 og 4. I det følgende vil 

jeg beskrive, hvad der sker på internettet i kraft af socialt software, sociale netværk, hvad der 

kan forventes i fremtiden, når semantisk web og ubiquitous computing bliver en integreret del 

af vores hverdag, og hvordan det kan sættes i relation til planlægningen af et virtuelt museum. 

 

1.3 socialt software 

We want you to take 50 million of us as seriously as you take one reporter from The Wall Street 
Journal. 

(http://www.cluetrain.com, tese 83) 

Som citatet viser, er der i dag en tendens til, at internetbrugere i stigende grad forventer at 

blive hørt.
39

 Vi taler også om 'empowerment of users', som et begreb, der er opstået i 

forbindelse med, at socialt software er blevet stadigt mere almindeligt (se fx Fuller, 2003, pp. 

12, 28, og Albrechtslund, 2008, p. 78). Det betyder i relation til at tænke virtuelt museum, at 

man også må tænke ' architecture of participation' med ind, som internetguru Bruce Sterling 

sagde på en konference omkring internettet i år.
40

  

Ideologien bag socialt software er alles ret til information og ikke mindst alles ret til at være 

med – heraf begrebet 'socialt' (Boyd, 2009). 

                                                
39 http://www.wired.com/techbiz/media/news/2004/10/65501 
40 http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2009/03/what-bruce-ster/ 
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Konkret dækker begrebet socialt software over web applikationer, der er bygget op omkring 

brugergenereret eller brugermanipuleret indhold, som wikis, blogs, podcasts og sociale online 

netværk.
41

  

Nogle af de mest kendte sociale netsteder er fx YouTube og Flickr, der giver adgang til, at 

brugere frit kan up- og downloade indhold. Det vil med andre ord sige, at man via disse 

netsteder kan vise sin kreativitet, dele oplevelser, indtryk og verdenssyn. Dette formulerer 

Peter Svarre i artiklen " Web 2.0: Først med ikke at være de sidste" som: 

Almindelige – eller i hvert fald næsten almindelige mennesker blogger, podcaster og uploader 
og fildeler musik og videoer gennem tusindvis af nye webservices. Nogle af dem er endda gået 
hen og blevet kommercielle megasucceser, mens andre blot har givet brugerne en masse nyt og 
bedre. 

(Svarre 2006) 

Tal fra Pulse09 viser, at der hvert sekund bliver oprettet mere end en ny blog, at der i 

skrivende stund eksisterer over 60 millioner weblogs på verdensplan, og at vi tilsammen ser 

over 30 millioner videoclips dagligt.
42

 Social software bliver dermed noget, der både er 

medskaber af sociale praksisser, og får millioner af mennesker på verdensplan til at føle et 

fællesskab (Chan, 2006, p. 4), og kan altså ses som noget, der knytter mennesker sammen på 

tværs af alle skel.  

Men kun enkelte museer udnytter endnu disse tendenser i deres formidling på internettet – om 

end det bliver mere almindeligt blandt kunstmuseerne, at de begynder at tænke socialt soft-

ware ind på deres netværk. Dette vender jeg tilbage til i kapitel 3, hvor jeg ridser nogle af de 

tendenser op, man ser på kunstmuseers netsteder verden over. 

For det virtuelle museum skaber det mulighed for at gøre sig synlig på netsteder som Flikr og 

YouTube uden store omkostninger, og det giver mulighed for relativt let at integrere element-

er på eget netsted til at præsentere fx video og podcasts – og ikke mindst åbner det for at 

integrere dialogværktøjer, således at man kan lade brugeren komme til orde (jf. 'kommentar-

felt som grammatisk variabel' s. 27). 

 

1.4 netfællesskaber 

Ligesom socialt software, er også netfællesskaber
43

 dominerende på internettet. Lige nu 

vokser trafikken på netfællesskaber med fire gange så høj hastighed sammenlignet med øvrige 

populære netsteder.
44

 Begrebet netfællesskab dækker over et afgrænset sted, hvor man 

profilerer sig, linker til andre, interagerer med både svage kontakter (bekendte) og stærke 

kontakter (egentlige venner). Brügger (2009) lister fire væsentlige fællestræk ved 

netfællesskaber: 

1. de opfylder vores behov for at kunne være sociale 

2. de lader os dele og bidrage 

3. vi kan profilere os 

                                                
41 http://www.pewinternet.org/Reports/2006/Riding-the-Waves-of-Web-20.aspx 
42 Pulse09 forbruger- og medietrends URL = http://www.aemedia.dk/zoomnews/feb2009/article.php? id=105 
43 udtrykket stammer fra Gotved (2002) og dækker over, hvad der også betegnes som online sociale netværk 
44 http://www.comon.dk/news/sociale.netvaerk.overhaler.e-mail_40049.html 

http://www.aemedia.dk/zoomnews/feb2009/
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4. og vi kan få løbende nyhedsflow fra vores online omgangskreds 

Desuden, skriver Gotved (2002) udvikles stærke følelser af samhørighed og tillid i mange 

netfællesskaber (p. 10). Som skrevet er netfællesskaber ikke nødvendigvis centreret omkring 

interesser eller bestemte typer filer, men snarere omkring venner og interaktionen med disse – 

men fungerer også som steder, man kan udstille sig selv, sine interesser, tilhørsforhold, og det 

man producerer i form af billeder, tekst, videoer etc. Et virtuelt museum kan således stræbe 

mod at skabe et sted, brugerne profilerer sig på – og på den måde blive synlig i alternative 

sammenhænge. 

Noget af det, der kendetegner netfællesskaber, er desuden, at interaktionen i det virtuelle rum 

ikke føles mindre virkelig end i det fysiske rum (Gotved, 2002, p. 8). Netfællesskaber står 

altså ikke alene, tværtimod er vores offline liv nærværende i vores online interaktioner og 

omvendt (Gotved, 2002, p. 9). Vi integrerer med andre ord vores virtuelle og reale liv,
45

 

hvilket stemmer overens med tanken om synergi mellem offline og online kunstformidling 

omtalt i optikken. 

 

Men på internettet står ingenting stille ret langt tid ad gangen, derfor ser vi, samtidig med at 

udviklingen af socialt software og netfællesskaber er i fuld fart, en sideløbende udvikling af 

det, der bliver kaldt det semantiske web og ubiquitous computing, der både kan ses som en 

forlængelse og en udvidelse af udviklingen på internettet. 

 

1.5 mixed reality 

Jeg kommer i kapitel 2 nærmere ind på begrebet mixed reality som kulturel udvikling, der kan 

ses i den måde vores offline og online realiteter ikke længere adskiller sig, men blander sig i 

en næsten symbiotisk tilstand. I dette afsnit vil jeg blot beskrive to begreber, der kan siges at 

ligge ind under mixed reality, nemlig semantisk web og ubiquitous computing – begge 

begreber, der forventes at få stor indflydelse på fremtidens internet jf. s. 21. Selve essensen i 

semantisk web er, at ord ikke længere bliver læst blot som tegn, men bliver tillagt mening 

(Kristensen, 2003; Norrbom, 2007). Det vil sige at ord og sætninger tolkes og sættes ind i 

forskellige kontekster, så når jeg skriver 'greyhound' på det semantiske web, får jeg vist to 

forskellige blokke af indhold: dels får jeg en blok omkring det amerikanske busselskab med 

relevant information i form af tekst (alt fra busselskabets historie, over afgangstider og 

billetpriser, til ruter og bustyper), billeder, video, podcasting etc., og dels får jeg en blok 

omkring den italienske hunderace inklusiv al den information, der er relevant her. 

I relation til dette speciale kan man forestille sig, at semantisk web kan give nye idéer til 

sammenstilling og forståelse af kunst via automatiserede juxtapositioner. Men vigtig er også 

tilknytningen til ubiquitous computing (dét at informationsprocesser bliver integreret i 

hverdagsobjekter og aktiviteter).  

Fremtidens internet kommer til at handle om at få artefakter, steder og teknologier knyttet 

sammen. Internettet forventes at blive en del af alle livets faser og indbygget i alt, hvad vi ejer 

via små radiochips, siger fx Innovation Lab.
46

 Således vil for eksempel køleskabet registrere, 

                                                
45 bekræftes ligeledes af Hoff-Clausen (2008, pp. 211, 229) og Larsen (2008) 
46 http://www.nanovidensbank.dk/sw20064.asp 
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hvad der mangler på dets hylder, tjekke online kalenderen for, hvornår der er nogen hjemme 

til at tage imod varer, bede e-mailprogrammet om at sende bud efter de specifikke varer i 

supermarkedet, og få netbanken til at overføre penge for bestillingen. Eller måske vil vores 

online service holde øje med kunstudstillinger vi er interesseret i, finde venner med samme 

interesse, arrangere et fælles museumsbesøg i henhold til de forskelliges kalendere, bestille og 

købe billetter, reservere plads i caféen til en efterfølgende snak om den relevante udstilling og 

sikre, at de ønskede kager venter på at blive spist. Netop i relation til ubiquitous computing 

kommer synergien mellem det virtuelle og det fysiske museum i spil, og jeg vil vende tilbage 

til dette i kapitel 5, når jeg beskriver et muligt designspace. 

 

sammenfatning 

Bag internettet og socialt software ligger tanken om det ultimative demokrati – at give adgang 

og indflydelse til alle. Og blandt andet tal fra internetworldstats.com viser at brug af nettet og 

netfællesskaber er stor og stadigt voksende. Internettet optræder således som et logisk rum for 

brugeroplevelser – fx for et virtuelt museum, der vil udvide folks erfaringsrammer gennem 

kunst. 

Internettet har som medie en egen grammatik. Ofte bruges internettet dog til remediering af 

øvrig kommunikation, som når et kunstmuseum gengiver sin udstillingsbrochure, eller blot 

markedsfører det fysiske museum. Det kan besværliggøre målet for et virtuelt kunstmuseum 

om at bevæge og berige, hvis museet ikke ser på muligheden for at skabe noget unikt. 

Der er nogle vigtige tendenser på internettet i dag, specielt tænker jeg her på den store 

popularitet netfællesskaber har fået, og på de nye muligheder for at dele sin viden og sine 

produkter man har som bruger i form af både applikationer og mulighed for upload af tekster, 

video, lyd, fotos etc. – og dermed også på forventningen om at kunne komme til orde på et 

netsted. Dette betyder for det virtuelle museum blandt andet sprog og mulighed for 

medindflydelse skal tænkes nyt. 

Lige så vigtigt er det, at internettet med Bolter & Grusins ord (2000) er blevet "a full 

participant in the process of incorporating the media into the event itself" (p. 267). Når den 

virtuelle verden ikke længere er noget, der eksisterer isoleret fra vores reale liv medfører det i 

en vis udstrækning også, at det virtuelle kan gå ind og erstatte det reale: hvis vi fx ikke har 

mulighed for at tage til Paris, kan vi opleve Louvres kunstværker på nettet. Internettet rækker 

således ud over tid, rum, sociale skel og andre demografiske faktorer. 

Internettets rækkevidde er et af de kendetegn, der har været synligt gennem hele den 

beskrevne udvikling her i kapitel 1 – fra militærteknologi til ideologi og kulturforandrende 

teknologi til den opståede synergi mellem det virtuelle og det reale.  

Hvor kapitel 1 har handlet om mediet kommer kapitel 2 først og fremmest til at handle om 

modtager / internetbrugerne. Således vil jeg se på den brugerkultur, der kendetegner vores tid. 

Jeg vil se på, hvad internetbrugere forventer af et netsted generelt, og hvad de forventer mere 

specifikt af et netsted med kulturelt indhold. Og jeg vil se på, hvordan brugere kan 

segmenteres i forhold til et virtuelt kunstmuseum.  
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2. Cyber social realitet (internetkultur) 

Cyber social realitet kan ses som en udvidelse af begrebet internetkultur. Begrebet er funderet 

i den moderne urbaniserede kultur, og cyber social realitet opstår i samspillet mellem 

internetbrugere, kommunikationsteknologi og muligheden for computermedieret interaktion 

(Gotved 2006, p. 472). Det er med andre ord det konstante samspil mellem de kulturelle og de 

strukturelle aspekter i samfundsudviklingen, det handler om (p. 482). Dette er hvad Martin 

Sønderlev Christensen (2006) i sin ph.d. beskriver som, at teknologien bliver en integreret del 

af hvordan mennesket opererer og forstår verden både individuelt og på samfundsniveau.  

Når jeg vælger cyber social realitet som overskrift, er det fordi begrebet, som jeg ser det, 

favner dét faktum, at om end fx netværk og sociale relationer ikke er noget unikt for 

internettet, udspiller de sig ikke desto mindre på en anden måde på internettet og giver os 

dermed en ny slags realitet, vi skal forholde os til. Jeg vil starte historien om denne nye 

realitet hos Castells (2001). Han beskriver hvordan vores tid er præget af at være et globalt 

netværkssamfund, at samfundskulturen er præget af netværket individualisme, og at 

internettet understøtter denne udvikling og dermed bliver et udtryk for os selv: "the 

expression of ourselves" (p. 6).  

Men i modsætning til Castells, tager Burnett (2005) udgangspunkt i, at kultur- og 

samfundsudvikling er drevet at digitale teknologier og ikke bare påvirker, men betyder en 

total redefinering af, hvad det vil sige at være menneske:    

Digital technologies are contributing to the reinvention of human identity and the meaning of 
human subjectivity … Digital technologies are pointing towards a lengthy process of 
fundamental cultural and social transformation. This culture is not merely extending previous 
technologies, lifestyles, and survival strategies, but is involved in redeveloping some of the 
most basic notions of what it means to be human and how humans organize themselves with 
particular reference to the technologies they use and the communities they live in. 

(Burnett 2005, p. 200) 

Man kan sige, at Ramsgård Thomsen (2004) bygger bro mellem de to, når hun argumenterer 

for, at vi i virkeligheden befinder os i et brydningsfelt mellem en kultur, der former 

teknologien, og en teknologisk udvikling, der er medskaber af vores kultur (p. 293).
47

 Vi er 

for alvor begyndt at tænke på grænsen mellem den reale og den virtuelle verden som 

gennembrydelig og har fået, hvad Ramsgaard Thomsen kalder en 'mixed reality' (p. 291).
48

 

Teknologien er trådt ind vores verden og har sidestillet sig med alt andet, og brugeren er 

dermed blevet en "påvirkelig eksistens, der bliver udfordret og forandret gennem oplevelsen 

af de omgivelser, hun befinder sig i" (p. 310). Hvad der for et virtuelt museum falder fint i 

tråd med at ville være i stand til at bevæge og berige gennem kunstoplevelser. 

At vi lever i en mixed reality betyder således, at brugere ikke oplever netsteder som noget 

specifikt virtuelt, der adskiller sig fra det reale liv, men som noget der integreres, bliver et sted 

hvor man mødes, knytter kontakter og danner netværk – hvilket jeg kommer nærmere ind på i 

kapitel 4, når jeg skriver om det at skulle tænke i rum i forhold til at planlægge det virtuelle 

kunstmuseum. 

                                                
47 det samme siges af Löwgren & Stolterman (2004, p. 144) 
48 her optræder mixed reality på et lidt andet plan da jeg beskrev ubiquitous computing – men i begge tilfælde dækker mixed 
reality over en synergi mellem det virtuelle og det reale 
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I mixed reality ligger indirekte tilslutningen til Gotveds argument om, at vi med cyber social 

reality ser en ny eller i det mindste udvidet realitet. Denne nye eller udvidede realitet ses også 

i, at mere af vores generelle samfundskommunikation finder sted på internettet, som når 

Hillary Clinton som det første sted erklærede sit præsidentkandidatur på internettet, når Ritt 

Bjerregaard blogger og Margrete Vestager twitter – og Obama vinder det amerikanske 

præsidentvalg stærkt støttet af socialt software og brugerinteraktion.
49

 Man ser også, hvordan 

en stor del af underholdningsindustrien har taget nettet til sig, og at deres online 

tilstedeværelse vokser eksplosivt.
50

  

Som virtuelt museum træder man altså ind i en verden, hvor mange både professionelle og 

private brugere færdes ligeså naturligt som i den reale verden. Hermed ikke sagt, at 

teknologiforskrækkelse ikke eksisterer, at internetbrugere ikke har forskellig kompetencegrad 

– blot at man som virtuelt museum skal se på udviklingstendens mod, at internettet til 

stadighed integreres som en større del af både den enkeltes liv og det omkringliggende 

samfund – som Boyd siger, hvis man vil være på forkant i dag, så handler det om at have en 

kompleks digital tilstedeværelse (Boyd, 2007). 

 

2.1 internetbrugere og identitet  

Jeg vil i det følgende beskrive, hvad der generelt og 

overordnet kan siges at kendetegne internetbrugere – hvordan 

de bruger internettet og til hvad. Jeg påstår ikke, at denne 

brugerkultur på alle måder er unik og adskiller sig fra andre 

medier, jeg ønsker blot at understrege, at der er nogle typiske 

tendenser og nogle klare behov, man er nødt til at tænke med i 

planlægningen af et netsted, hvis man vil skabe engagement 

og loyalitet – to begreber, der blandt andet dominerer 

ideologien bag og selve brugen af socialt software, som beskrevet i afsnit 1.4 – og som 

samtidig vil være medvirkende årsag til at et virtuelt museum får succes. Som Christensen 

(2006) skriver i sin ph.d.: 

We might say that information technology is no longer just a matter of enhancing the technical 
infrastructure of information processing, but also increasingly a question of comprehending 
and enriching the social infrastructures of the technology. Hence information and 
communication technology is perhaps better understood, designed and evaluated through the 
image of 'how we may feel', rather than through the image of 'as we may think'. 

(Christensen 2006, p. 203) 

I samme ånd argumenterer medieekspert Patrick Damsted (2008) for, at følelsen af magt og 

medbestemmelse, er drivkraften for internetbrugere i alle aldersgrupper, altså at brugere vil 

selv være med og desuden helst vil snakke med ligesindede.
51

 Et netsted skal med andre ord 

fremme interaktion og brugerdeltagelse. 

                                                
49 se fx http://twitter.com/radikale, http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/the-obama-campa/ 
50 http://www.oem.dk/publikationer/html/kulturerhv/del2_3.htm 
51 beskrives ligeledes i relation til kunstmuseer i en igangværende ph.d. fra Kulturarvens Forskerskole "Dialogues with the 
adult audience" om, hvordan publikum bruger hinanden til meningsdannelse 

http://twitter.com/radikale
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Vi involverer os, er socialt deltagende og påvirker dermed også internettets udvikling – en 

online udvikling, der virker tilbage på vores offline liv. Vi bruger i dag digital teknologi til at 

fortælle om de små hverdagssituationer, møder og oplevelser i reallivet (Christensen, 2006, p. 

191).
52

 Det afspejler sig tydeligt i, hvordan millioner af brugere verden over har integreret 

Flikr, YouTube, Facebook og andre netværkssteder som en naturlig del af deres liv. Affektiv 

brug af internettet giver ny mening til vores realliv og vores måde at handle på. 

Dette understreger også Christensen 

(2006), når han indleder sin ph.d. med et 

billede af 'superior belgian ass', fanget i 

Netto på et af deres prisskilte og efter-

følgende postet på et fotodelingssted på 

nettet: 

 The fact that I was able to mediate this 
mundane and quaint discovery instantly, 
made my experience different. I knew it 
would be amusing to others. The image 
has now been viewed over a 1000 times 
on Flikr.com. 

(Christensen, 2006, p. 4) 

 

Pold (2007) argumenterer for, at internetbrugere er kendetegnet ved avanceret mediebrug, har 

ny billedforståelse, et nyt receptionsmønster – og at, med nettet som en integreret del af vores 

kultur, er det her vi søger indhold, hertil vi producerer indhold ved hjælp af vores computere, 

digitalkameraer, mobiltelefoner etc. (p. 19). Og via digitalkameraer og kameraer i 

mobiltelefoner har internetbrugere fået en ny måde at udforske sig selv på i forhold til den 

omkringliggende verden (Walker, 2005), hvad der også påvirker følelsen af identitet og 

tilstedeværelse: 

We share our digital self-portraits on the web, often combining them with digital 
autobiographies in weblogs and other forms of online narrative ... I argue that we use these 
forms of self presentation as mirrors allowing self-reflection … Self-portraits capture us 
differently from portraits taken of us by others ... we are less likely to put on a happy face. 

(Walker 2005) 

Netop med hensyn til at vi er begyndt at udforske os selv som en form for objekter, at vi 

prøver at se os selv udefra, at vi fanger os selv forskelligt fra traditionelle portrætter, at vi ikke 

nødvendigvis smiler, har jeg illustreret i bilag 10, hvor en række selvudforskende 

selvportrætter (fra en tilfældig søgning på Flickr af ordet 'me') illustrerer pointen omkring, at 

vi ikke nødvendigvis vil fremstå som pæne i vores nye selvudforskning. Selvom der som i alle 

andre medier er en tendens til selvforherligelse, er der måske sidestillet en tendens til ærlighed 

på internettet, som vi ikke har set i andre medier (også jf. internettets anderledes formsprog). 

På den ene side står altså identitet og behovet for tilstedeværelse, på den anden side står 

samværet. Wellman (1999) skriver om den samhørighedsfølelse, der eksisterer på nettet (p. 

                                                
52 denne argumentation beskrives endvidere af Malene Charlotte Larsen med reference til Danah Boyd URL = 
http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=12503 

Figur 3: Better get some ... 

http://www.flickr.com/photos/masch/27410954/ 
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173), at online netværk synes at fremme hjælp og støtte uanset om de er designet til det eller 

ej, hvilket bekræftes af Bauwens (2007), der i et interview på Kommunikationsforum, 

beskriver udviklingen på internettet som, at vi står på tærsklen til et "alle-hjælper-alle-altid 

samfund", hvor etik og reel brugsværdi dominerer. 

Med andre ord bruges internettet som et medie, hvormed man kan udforske både sig selv og 

verden. Internetbrugere er kompetente og har gennem brug af nettet fået en ny billedforståelse 

og et nyt receptionsmønster. Internetbrugere føler nærvær og samhørighed i forhold til andre 

brugere og prioriterer dialog. Og ikke mindst forventer internetbrugere mulighed for at kunne 

være medbestemmende. 

I relation til at skulle formidle kunstoplevelser kan et virtuelt museum med fordel trække på 

brugernes udforskningstrang og skabe plads til at brugerne kan udforske sig selv gennem 

kunsten, kan udforske kunsten i relation til mediet og selvfølgelig udforske kunstværkerne 

som enestående objekter. Fordi internetbrugere bliver stadigt mere avancerede mediebrugere, 

har det virtuelle museum mulighed for at tænke formidling af kunstoplevelser på nye og 

alternative måder. Men må også tage højde for brugernes forventning om at have indflydelse 

og være sammen med andre brugere. 

Jeg har i ovenstående beskrevet nogle overordnede tendenser og sat dem i relation til 

internetbrugere generelt. Det skal dog også nævnes, at der er en lang række bøger og artikler, 

der deler internetbrugere op i generationer og argumenterer for, at man ikke kan tale om 

internetbrugere generelt (Beck, 2004, Kapp, 2005). Nogle forskere giver udtryk for, at der er 

tale om decideret generationskrig på internettet.
53

 I bogen "Generation Netværk" (Bay, 2006) 

hedder det, at den nye generation konstant er mentalt online, kræsne og hurtige til at dømme. 

Andre siger, at den nye generation af internetbrugere er kendetegnet ved at være egomaniske 

og selviscenesættende i en grad, der nedbryder demokrati og økonomi (Keen, 2007, p. 163). 

At den nye brug af internettet repræsenterer en kleptoman-kultur, og at den nye generation af 

internetbrugere er totalt talentløs (p. 16), og at sandheden ikke længere er endegyldig, men 

bliver skabt som noget socialkonstruktivistisk på Wikipedia (p. 20). Diskussionen afspejler 

noget af den bekymring kunstmuseer har i forhold til at slippe autoriteten og lade brugerne 

generere indhold, hvad jeg vender tilbage til i afsnit 3.1.  

Sandheden rummer nok begge poler, og selvfølgelig er der forskel på internetbrugeres forhold 

til teknologi. Nogle elsker det, nogle føler det nødvendigt, nogle bruger internettet på trods, 

men tilbage står det faktum, at kulturen er påvirket af internettet og omvendt (Castells, 2001; 

Burnett, 2005; Christensen, 2006). At internetkulturen er præget af et relativt stort 

aktivitetsniveau på individplan (Damsted, 2008). At mediebrugere er blevet interaktive via 

nettet, at internetbrugere fortæller, lægger billeder ud, deler tips og hverdagsfrustrationer, 

laver fødselsdagskalendere, sender virtuelle hilsner (Christensen, 2006) til både svage og 

stærke kontakter
54

 - med andre ord deler internetbrugere ud af sig selv i sit ønske om at sætte 

spor. Og som Pold (2007) siger i relation til museerne, så vil vi ikke bare stå bag den røde 

snor og læse skilte, vi vil selv skabe indhold: 

Pointen er, at nutidens og fremtidens museumsgæst ikke er tilfreds med at blive bag den røde 
snor og læse de autoritative skilte. Vi er efterhånden avancerede mediebrugere, for hvem 

                                                
53 webteknologisk forsker hos Xerox, V.G. Rao, skriver om generationskrig på www.ribbonfarm.com  
54 dette begreb bliver blandt andet brugt og forklaret af Charlotte Malene Larsen (2006) 
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nettet ikke længere er en fremtidsutopi, men en integreret del af vores kultur – et sted vi søger 
indhold og selv producerer nyt indhold med vores computere, digitalkameraer og avancerede 
mobiltelefoner. 

(Pold, 2007, p. 19) 

Om end dette udsagn også må sættes i relief af, at internetbrugere også har brug for at slappe 

af, være passive og modtagende, som når retoriker Ditte Bergstrøm siger: "Jeg har netop 

været på såvel Guggenheim som MoMA i NYC og synes egentlig det var ok fedt at stå bag 

den røde snor. Og jeg er vist mere 2.5 end 2.0 ". Eller Christensen (2006, p. 207), der 

skriver om mennesket, at det ikke bare udfører handlinger eller løser problemer, det under-

søger, forundres, elsker, ærer – og spilder tid. Dette er en diskussion jeg tager op i afsnit 4.2. 

Her blot nævnt for at igen at understrege, at verden selvfølgelig ikke er komplet sort/hvid. 

 

2.2 brugerundersøgelser 

Hvad enten man ser positivt eller negativt på trenden i brugerudviklingen, er konklusionen 

dog at internetbrugere generelt bliver mere avancerede, aktive og engagerede (Pold, 2007), er 

både selviscenesættende, skabende og medskabende (Walker, 2005), at der bliver stadigt flere 

internetbrugere (internetworldstats.com), og af disse opsøger over en fjerdedel specifikt 

netsteder med kulturelt indhold (se fx European Cultural Values 2007). 

Samtidig siger Løssing (2008), at "publikum fylder overraskende lidt i museernes betragt-

ninger om internettet" (p. 308), og at kunstmuseer tillægger præsentationsformen af deres 

netsteder forbavsende lille betydning – Løssing understreger det slående i, at et kunstmuseum 

jo aldrig ville agitere for at præsentationsformen på det fysiske museum var af ringe betyd-

ning, hvor "overvejelser om både ophængning, vægfarve, belysning, skiltning og rute gennem 

udstillingen" hører naturligt til i udstillingsplanlægningen (p. 309). Men dette faktum hører 

måske sammen med museernes manglende indsigt i internettet som medie og dermed også i 

hvordan det bruges, hvilket MacArthur understreger, når han siger, at museer generelt ved for 

lidt om brugerne "while we know quite a bit about visitors' behavior inside museums, less is 

known about the virtual audience" (MacArthur, 2007a). 

Når MacArthur 'indrømmer', at museer ved for lidt om brugerne, bekræfter det relevansen af, 

at undersøge online brugeradfærd i det følgende, men forklarer samtidig, hvorfor det er 

relativt svært at finde information om brugerne på kunstmuseernes netsteder, som beskrevet i 

metoden. 

 

2.2.1 adfærd og demografi på museale netsteder 

Jeg vil i det følgende referere de resultater, jeg har fundet omkring brug af og ønsker til 

kunstmuseers netsteder. Jeg vil derefter konkludere på tallene/resultaterne for at kunne 

anskueliggøre de forventninger, brugere har til et virtuelt museum.  

Boehner et al. (2005) har lavet et interessant studie over hvilken slags information museums-

besøgende anser for vigtig, og hvordan de vil have informationen vist. Resultatet viser, at 

omdrejningspunktet for museumsbesøgende er social tilstedeværelse (p. 3). Om end studiet 

går på besøgende i det fysiske museum, er der nogle af resultaterne, der umiddelbart kan 

overføres til internettet og brugere af kulturelt indhold. For eksempel havde de adspurgte i 



40 

 

Boehners studie en tendens til at engagere sig mest i designforslag, der lagde op til 

brugergenereret fortælling, altså hvor de selv kunne komme til orde. Der viste sig også et 

behov for blandt de besøgende at kunne se deres egen indflydelse i forhold til social 

tilstedeværelse og i forhold til aktiviteter (folk ville godt være synlige for andre) – folk 

reagerede særdeles positivt på at få lov til at sætte aftryk – altså have været aktivt deltagende i 

en eller anden forstand (p. 3). 

Undersøgelsen af Boehner et al. og dét, at den stemmer overens med den generelle 

brugeradfærd, som beskrevet i afsnit 2.0 og 2.1, bekræfter endnu engang, at vores del af 

verden er præget af en slags mixed reality, hvor offline og online spiller sammen. Og den 

understreger ønsket om, at traditionen med publikum som den passivt beskuende skal udvides 

til også at inkludere publikumsinteraktion. 

En amerikansk undersøgelse fra 2007, foretaget af the Association of American Museums og 

refereret i "MacArthur, 2007a", viser blandt de adspurgte brugere af museers netsteder, at: 

 80-85 % lægger vægt på 'fun facts' og information kombineret med adspredelse 

 ligeså mange lægger vægt på dialog – blandt andet med eksperter 

 omkring halvdelen vil specifikt have mulighed for at se andre brugeres anbefalinger 

og bidrag  

 omkring halvdelen vil have mulighed for at personliggøre indhold 

 omkring halvdelen vil have mulighed for at bidrage med indhold 

Samtidig viser undersøgelsen, at 'participatory learning' både øgede den samlede viden samt 

brugernes engagement og loyalitet. 

I en række sammenhængende undersøgelser 'Interconnections 2008', der omhandler 

internetbrugere og brug af kunstmuseale netsteder, konkluderer to professorer fra University 

of North Carolina, blandt andet:
55

 

 at internetbrugere hyppigere besøger de fysiske museer end ikke-internetbrugere 

 at brugere på de kunstmuseale netsteder hovedsaligt er mellem 18 og 64 år 

 brug domineres af folk med en højere uddannelse 

 83 % af brugerne ønsker mulighed for rekreation og uformel viden 

 at 61 % bruger mellem 30-60 minutter på et kunstmuseums netsted, mens 13 % bruger 

tre timer (til sammenligning bruges fx 15 minutter i gennemsnit på netaviser 

(editorandpublisher.com) og 40 minutter på Facebook (facebook.com/statistics/), som 

ifølge flere statistikker er et af de netsteder med længst besøgstid. 

 

2.2.2 brugerforventninger 

Som beskrevet i metoden har jeg på Facebook spurgt mit netværk og mit netværks netværk, 

hvilke forventninger de har til et virtuelt kunstmuseum. Resultaterne er ikke entydige, men 

viser tendens mod at: 

                                                
55 link til hver af de særskilte rapporter er sat ind i litteraturlisten under 'Rapporter: InterConnections (2008)' 
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 der er først og fremmest en forventning om at blive klogere på kunst, at få aha-

oplevelser, der kan udvide ens verden: "det skal for mig være et sted som informerer 

og uddanner mig, så jeg 'går derfra' mere oplyst" (Maria Blach Nielsen, bilag 1a); skal 

højne min forståelse (Bente Dalgaard, bilag 1a) 

 der er et ønske om at få del i ekspertviden via fortællinger om kunsten af både 

kuratorer og kunstnere 

 der er samtidig et ønske om interaktion og dialog brugerne imellem: "jeg vil gerne 

kunne kommunikere med andre og høre om deres oplevelser og hvad de fik ud af 

kunstværkerne" (Lina Haarhr Andersen, bilag 1a) 

 der er et ønske om at kunne sammensætte indhold fx lave egne kunstalbum og 

arrangere udstillinger: "det ku' være super cool at ku' exe med at sætte sit eget præg på 

kunstværkerne, og helt klart lave udstillinger med egne malerier og tegninger" (Lene 

Hald, bilag 1a) 

 der er et ønske om at kunne eksperimentere med indhold 

 der er et ønske om at kunne generere indhold 

 der er en forventning om synergi mellem det virtuelle og det fysiske kunstmuseum 

 men der er også et udtalt ønske om, at et virtuelt kunstmuseum kan give noget, man 

ikke kan få ved at gå på det fysiske museum: "skulle være meget anderledes og 

eksperimenterende" (Rikke Havner Alrø, bilag 1a); "det skulle være meget fængende 

… noget jeg ikke kunne få LIVE på et kunstmuseum" (Lene Hald, bilag 1a), "debat" 

(Julie Jo Boding, bilag 1a), "nogle anderledes kunstkurser" (Charlotte, bilag 1a) 

 

2.2.3 brugersegmentering 

If you are finding contradictory information in the learning [of user patterns], it is a good 
indication that there is segmentation in the population you’re studying. Look for unique 
groupings of people, not just for the patterns that describe the whole. Segmentation is likely to 
be more by attitudinal or behavioral than demographic. Look behind the obvious dividers. 

 (Deasy 2003, p. 175) 

Med ovenstående som udgangspunkt har de to australske museumsforskere Peacock & 

Brownbill (2007) opstillet en segmenteringsmodel for museers potentielle internetbrugere. 

Segmenteringsmodellen tager udgangspunkt i, hvad brugerne vil og gør på nettet, og deler 

brugerne op i fire segmenter: 

1. potentielle gæster til det fysiske museum (visitors) der bruger netstedet til at orientere sig i 

forhold til et eventuelt kommende besøg på det fysiske museum 

2. informationssøgende (searchers) der har brug for specifik, emnebestemt information 

3. hyggebrowsere (browsers) der kommer forbi pga. generelt tidsfordriv på internettet  

4. aktive (transactors) der bruger netstedet til at agere eller interagere med museet 

Mens Peacock & Brownbill (2007) agiterer for, at kun segmenterne potentielle gæster og 

aktive er attraktive for et museum, forekommer det mig mere værdifuldt for et virtuelt 

kunstmuseum at lægge en strategi for, hvordan man engagerer alle fire brugergrupper. Dette 

skal ses i lyset af tre ting: 
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 Peacock og Brownbill refererer selv til en undersøgelse foretaget af Nielsen/NetRating, 

der viser at hyggebrowsere og informationssøgende udgør 63 % af alle dem, der tilgår et 

museums netsted 

 'Interconnections 2008' viser, at 83 % af de adspurgte brugere lægger vægt på mulighed 

for rekreation og uformel viden, hvilket kendetegner hyggebrowsere og til dels 

informationssøgende 

 afsnit 2.1 om internetbrugere og min egen brugerundersøgelse i afsnit 2.2.2 bekræfter 

tendensen til at internetbrugere vil hygge sig, være sociale og samtidig lære noget på et 

virtuelt museum 

Det synes mig, at Peacock & Brownbill i deres prioritering af segmenter, falder i samme 

fælde, som de anklager museer generelt for at falde i, nemlig at betragte fysiske besøgende 

som mere værdifulde end virtuelle besøgende.
56

 Derved kommer de til at repræsentere 

museernes traditionelle syn på internettet som middel til promovering af det fysiske museums 

udstillinger og aktiviteter – en kritik fremført af blandt andet Løssing (2008).  

 

sammenfatning 

Noget af det der kendetegner vores tid er mixed reality, vi bruger tid på vores netværk i en 

online og offline vekselvirkning. Vi knytter både svage og stærke kontakter og vi inkluderer 

gerne institutioner i vores personlige netværk. Dette ses både på Twitter og måske tydeligst på 

Facebook, hvor brugere kan knytte forskellige slags institutioner eller virksomheder til deres 

personlige profiler og gennem applikationer interagere med disse (se eksempler i afsnit 3.3).  

Brugerundersøgelserne viser, at et kunstmuseums netsted rækker ud til både unge og ældre, 

som alle i gennemsnit bruger relativt lang tid på netstedet. Potentiel kan et virtuelt kunst-

museum således tilgå rigtigt mange brugere, når de gennem kunsten skal berige og bevæge, 

som skrevet i problemformuleringen. Og disse brugere bruger gerne tid på at fordybe sig, hvis 

man sammenligner brugt tid på kulturnetsteder med brugt tid på andre netsteder. 

Videre viser brugerundersøgelserne at der skal være en integration mellem læring og 

adspredelse, hvis folk skal have lyst til at bruge deres tid på netstedet, og at 'fun facts' fanger. 

Et virtuelt museum skal både tænke eksperter og brugerinteraktion ind i sit koncept, ligesom 

der skal være plads til at brugere kan bidrage fx i form af fotos af de forskellige artefakter, 

med meninger og egne oplevelser. 

Endnu en konklusion man kan drage ud fra brugerundersøgelserne er, at omend jeg i 

indledningen agiterer for, at et virtuelt kunstmuseum skal være en selvstændig enhed 

uafhængig af det fysiske museum, så er der et flertal af de adspurgte internetbrugere, der også 

bruger det fysiske museum, og at der forventes at være en synergi mellem det virtuelle og det 

fysiske museum. Det bliver dog også understreget i brugerundersøgelserne, at et virtuelt 

museum skal række ud over det fysiske, skal være noget andet. Med andre ord handler det 

umiddelbart meget om balance, når man tænker virtuelt museum. 

  

                                                
56 dette tages op og uddybes i afsnit 3.1 under kunstmuseers barrierer i forhold til internettet 
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3. Kunstformidling, kunstmuseer og kunst 

Brugerundersøgelserne fra kapitel 2 viste et ønske om at kunne blive klogere på kunst. Og 

netop i forhold til at blive klogere på kunst argumenterer professor og filosof David Favrholdt 

(2005) for vigtigheden af, at eksperter formidler kunsten. Han demonstrerer denne pointe via 

nedenstående illustration, der umiddelbart ligner en række ens tegn i et tilfældigt mønster, 

men rent faktisk er en tekst med ordlyden "der var engang et fjernt og uvirkeligt land på alle 

sider beskyllet af adskillelsens hav" (p. 47). 

Eksemplet illustrerer den høje 'indordning' (evnen 

til at se et værks karakteristika), det kræver for at 

forstå noget. Og at forstå kunsten er nødvendigt for 

at opnå det sublime – den ægte kunstoplevelse, 

skriver Favrholdt (2005, p. 42) og argumenterer 

videre for, at kun hvis man har en højere 

indordning, kan man opleve kunst på et plan, hvor 

oplevelsen ændrer noget – hvor oplevelsen bliver 

essentiel og sætter noget i gang i ens bevidsthed – 

men at høj indføring kræver oplæring (p. 43).  

Kunstmuseerne har altså en kompetence som formidlere af kunstoplevelser, idet de kan lære 

os at se, hvad der er et værks karakteristika, kan give os den høje indordning en unik 

kunstoplevelse kræver. Men hvad ligger der så i en kunstoplevelse kan man med rette spørge. 

De følgende afsnit belyser først kunstoplevelsen som begreb, dernæst hvad kunstmuseets rolle 

er i forhold til at berige og bevæge gennem kunst og til sidst, hvad der ligger i begrebet 

virtuelt kunstmuseum. 

 

3.1 kunstoplevelsen 

Når jeg spørger min mor, psykolog og kunstkender, hvad hendes største kunstoplevelse er, 

kommer svaret spontant og uden pause: Schieles malerier i Wien "At træde ind på udstillingen 

i Die Sezession og se Schieles billeder var som at træde ind i et altfavnende mentalt rum. Det 

var overvældende, vakte en genklang af livet – altså det var som om en erindring eller gen-

kendelse blev vakt, der indbød til en opslugthed, man normalt ikke forventer, eller som over-

hovedet kan forudsættes". 

Oplevelser formidlet gennem kunsten kan således være med til at etablere os i den verden, der 

omgiver os, fordi kunsten giver os en forståelse af vores historiske kontekst, vores nutid og 

sammenhængen imellem disse. Kunst tilbyder indlevelse, tilbyder os at glide ind i værkets 

verden og bliver en del af denne.
57

 Kunsten kræver af os, at vi udvider os selv både emotionelt 

og tankemæssigt, at vi for en stund accepterer at vores verden bliver lidt større og vi selv lidt 

tydeligere, forvandlet fra subjekter til objekter hørende sammen med universet. Der sker med 

andre ord noget, dér hvor kunstens og betragterens verden træder i forbindelse, "værket 

invaderer betragterens sociale verden og forandrer den" (Qvortrup, 2004, 126). 

                                                
57 dette er også hvad Bolter & Grusin (2000) mener med deres begreb immediacy som refereret i afsnit 1.2.2 
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I John Bergers "Ways of Seeing" (1972), beskriver han ovenstående som, at det vi ser bliver 

bragt inden for vores rækkevidde. At vi aldrig bare ser et værk, men også altid relationen 

mellem det vi betragter og os selv (s. 9). Berger definerer blandt andet kunstoplevelsen som 

oplevelsen af at søge mening i livet, at forsøge at forstå historien "of which we can become 

the active agents" (p. 33). 

Videre argumenterer han for, at information er vigtig i etableringen af en kunstoplevelse. 

Således synes billedet (udført af den hollandske guldaldermaler Frans Hals) at være et 

almindeligt gruppeportræt: 

 

Figur 4: Regents of the old men's alms house, Hals 1580-1666 

Men historien bag betyder noget for vores oplevelse af Hals billede (Berger, 1972, p. 13). Når 

vi erfarer, at Hals hele sit liv var gældsat, at han boede på fattiggården, mens han malede dette 

billede af administratorerne – bevilget tre læs gratis kul så han kunne holde varmen, mens han 

malede – ser vi så ikke en bitterhed genspejlet i detaljerne? 
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Og betragter man nedenstående billede, ser man formentlig et landskab – en kornmark, en 

grøn marksti, en blå himmel og flyvende fugle – måske tænker man sommertorden, eller 

sommeraften, måske tænker man begyndende efterår ...  

 

Figur 5: Wheatfield with crows, Van Gogh 1853-1890 

 

Holder man nu hånden over det øverste billede og betragter versionen herunder, mens man 

læser billedteksten, sker der noget andet. Billedet bliver nu en illustration af teksten. Stem-

ningen ændrer sig og dermed også oplevelsen (Berger, 1972, p. 28). Måske varsler de sorte 

fugle og den mørkeblå himmel nu pludselig den dystre fremtid og ikke længere årstidernes 

skifte eller sommertorden. 

 

dette er det sidste billede van Gogh malede før han begik selvmord 

 

I nogle tilfælde er information en konkret del af selve værket, noget kunstneren bevidst sætter 

ind. Noget som netop skal tilføre kunstoplevelsen en ekstra dimension: 
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Figur 6: Andres Serrano - Piss Christ 

http://coursedocs.slcc.edu/huma/1100/Religion/Andres%20Serrano%20Piss%20Christ.jpg 

Umiddelbart er dette et vidunderligt smukt og harmonisk portræt af et ikon. Men når man ser 

titlen Piss Christ ændrer værket karakter fra at være smukt og harmonisk til at blive 

provokerende – og måske ligefrem ulækkert: "It‟s only when we are told that the title is Piss 

Christ that we immediately recoil" (Freeland, 2001, p. 19). Informationen, der jo kun er en 
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titel, gør noget ved vores kunstoplevelse. Sætter noget i gang – om ikke andet så en debat, der 

i bedste fald kan udvide vores forståelse af os selv – og vores forventninger til kunsten. 

I forbindelse med de tre foregående eksempler (tænkt som en slags argumentationsrække) 

siger kunstformidlerne i de interviews jeg har foretaget (bilag 2), at kunstens opgave netop er 

at vække følelser, skabe stemninger og sige noget om livet.  

"Kunst skal udløse en emotionel reaktion, når den opleves", siger den østrigske kunst-

formidler Roman Schanner (bilag 2c). Således kan kunst og kunstoplevelse ses som noget, der 

kan fremprovokere en udviklingsproces af personlig art og dermed også indirekte af sam-

fundsmæssig art, som udtrykt af Andreas Lehner, østrig-ungarsk kunstner og museums-

tilknyttet (bilag 2b). Han støttes af Nora Sternfeld, østrigsk kunst- og kultur-formidler (bilag 

2a), der siger at kunstoplevelsen skal ligge i tværsnittet mellem politik og teori, dér "hvor der 

bliver sat spørgsmålstegn ved værdikodning og samfundet". 

Kunstoplevelsens evne til at bevæge os opstår således i en kombination af det sanselige og det 

intellektuelle. Nye meningsstrukturer bliver skabt dels gennem kunstværkernes sanselige 

meningsindhold og dels ved at sætte kunsten ind i en relation, hvilket fremmer den 

intellektuelle meningsdannelse. 

Hos Freeland (2001) udtrykkes det i sætninger som at kunsten er en kilde til viden, at kunst 

hjælper os med at forstå vores verden, at den ændrer vores måde at opfatte og interagere med 

verden på – og at kunsten giver os energi (pp. 167, 130). Videre siger hun, at information er 

vigtig i relation til kunsten, at når vi kender en kontekst forøges vores oplevelse (jf. Hals): 

"Information adds considerably to our experience. Knowledge of context helps enhance our 
experience. 

(Freeland, 2001, p. 66) 

Således kommer kunstformidling til at handle om samspillet mellem følelser og intellektet. 

Når et virtuelt kunstmuseum skal berige og bevæge sine brugere, kan museet med fordel 

tænke i aktivering af sanser og tanker, i oplevelsesrum og erindringsrum, for at fremme 

brugerens mulighed for at sætte kunsten i relation. Måske museet skal tænke, som når man 

tænker: mani, depression, krig … afløst af stilhed … refleksion … Som et bombardement af 

kunstobjekter, historie, geografi, personlige beretninger … afløst af ubevægelighed, stilhed og 

mulighed for refleksion – sat i spil gennem samtaler og interaktion. 

 

3.2 kunstmuseet 

Jeg kommer i afsnit 3.3 ind på kunstmuseets selvforståelse som barriere for at tænke virtuelt 

museum. Inden den diskussion vil jeg først pege på, hvad der ideelt set kan ligge i 

kunstmuseets rolle. Dette gør jeg dels for at kunne belyse om der ligger en realitet bag de 

problemer museerne oplever i forhold til internettet, og dels for at kunne sætte museets ideelle 

rolle i relation til, hvordan den tænkes ind i et virtuelt museum. 

Anden Verdenskrig aktualiserede en diskussion af museets rolle i forhold til at indtage en 

aktiv rolle i samfundet. Theodore Low (1942) var fortaler for, at museer skulle indtage en 

aktiv rolle i mere politisk forstand. Hans udgangspunkt var museernes magt til at få folk til at 
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se sandheden, til at vise folk individets vigtighed som en del af samfundet – og ikke mindst 

museernes magt til at holde folks sind glade og sunde (p. 30), således skrev han: 

Museums should turn from passive institutions used only by scholars and the initiated into 
active institutions serving the total population 

(Low, 1942, p. 43) 

Knap 30 år senere omskrev Wittling det til, at museerne som servicerende befolkningen bør 

præsentere deres materiale relateret til enten den nuværende situation, eller almengyldige 

menneskelige problemstillinger (1970, p. 45). 

Weil (1990, p. 75) summerer op at museets essentielle funktioner rent praktisk er at bevare, 

studere og kommunikere. Men som noget nyt påpeger han, at museet som institution skal 

kunne rumme, at museumsbesøgende har motiver, der intet med museet har at gøre. At folk 

kommer for at være alene, for at være sociale, fordi det giver status etc. Dette medfører blandt 

andet, at kommunikationen brugerne imellem kan være lige så berettiget og vigtig, som hvis 

den foregår museum og bruger imellem (p. 78). Museet er nødt til at se brugerne som 

samarbejdspartnere, for kun på den måde kan museet "be a place of wonder at its finest, least 

calculable" (p. 79). 

I 1999 gentager Harold Skramstad næsten Low (1942), idet han beskriver, hvordan et 

museums mission bør være at engagere sig aktivt i at designe og levere oplevelser, der har 

magt til at inspirere og ændre folks tilgang til både verden og mulighederne i deres eget liv (p. 

132). Han udvider det ved at sige at som kontrast til vores tids fokus på outreach
58

 bør 

museerne også tænke inreach, forstået som dét at kunsten kan 'gribe ind' i vores liv, og at 

brugerne kan 'nå ind' i et museum via kunstoplevelser: 

We have too few institutions that have as their goal to inspire and change us. Museums need 
to take this up as their new challenge. Up to now much of their time has been devoted to 
building their collections and sharing them through 'outreach' to the larger world. Now they 
must help us create the new world of 'inreach', in which people, young and old alike, can 'reach 
in' to museums through experiences that will help give value and meaning to their own lives 
and at the same time stretch and enlarge their perceptions of the world. 

(Skramstad, 1999, p. 132) 

Freeland taler om kunstmuseets civiliserende effekt, altså museet i rollen som skaber af 

dannelse i samfundet (2001, p. 102). Samtidig ser hun det som en vigtig funktion, at 

kunstmuseet afhjælper den overflod af irrelevant information menneskets liv fyldes op af, 

således at vi som mennesker ikke kortslutter. Kunstmuseet skal sætte ting i relation, skabe 

rum for refleksion og afslapning (p. 205). 

Som kontrast til disse ideelle rollemodeller, siger Løssing, at det moderne kunst-museum kun 

ser sig selv som et æstetisk museum. At kunstmuseet fortrinsvis lader udstillinger tale til den 

besøgendes visuelle og æstetiske sans løsrevet fra hverdagskontekst (2008, p. 133). Denne 

sidste kommentar fører os videre til, hvad det er kunstmuseet står over for af barrierer, når 

museet tænker sig selv som noget fysisk snarere end formidlende.  

  

                                                
58 outreach er et begreb der optræder i mange tekster om museer, også Kulturministeriet har udarbejdet en stor rapport kaldt 
'Outreach' om danske kulturinstitutioners evne til at nå ud. 
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3.3 kunstmuseernes barrierer 

Som tidligere nævnt står vi midt i et paradigmeskift, der kan sammenlignes med Bitzers "nye 

retoriske situation" (internettet er et nyt og i betydning stærkt voksende medie) "kendetegnet 

ved et påtrængende problem" (museernes traditionelle kommunikation når ikke længere bredt 

nok ud og deres kommunikation på internettet er ikke i overensstemmelse med det nye medies 

grammatik og miljø), som "kalder på en ny diskurs" (at skulle engagere folk via internettet) 

(Bitzer, 1998, p. 220). 

I en række tekster, først og fremmest fra Museum and the Web 2007-2009,
59

 udpeges flere 

problemer i forhold til at skulle tænke og ikke mindst virkeliggøre et virtuelt museum. Jeg har 

samlet disse problemer i ni punkter, jeg i det følgende uddyber og i nogen grad gendriver 

blandt andet ud fra John Gardners udsagn om, at institutioner dør – ikke fordi de ikke kan løse 

deres problemer, men fordi de ikke vil se deres problemer (citeret i relation til museer af 

Wittlin, 1970, p. 56):
60

 

1. kunstforståelse: ifølge Løssing (2008, p. 261) opfatter kunstmuseer det fysiske 

(autentiske) værk som museets kerneydelse, hvilket indebærer idéen om, at den sande 

kunstoplevelse kun kan udfolde sig på det fysiske museum – "sat på spidsen bliver 

kunstmuseet med andre ord nødt til at diskvalificere nettet", siger hun (p. 296). Således 

lyder det fra Nørskov & Larsen (2009, p. 23), at det stadig er "det originale værk eller den 

autentiske genstand, som gør besøget på museet nødvendigt". Og fra SMK siges der, at 

"det digitale møde med kunsten ikke er 'varmt' og autentisk på samme måde som mødet 

med det faktiske værk" (Hvidt & Sanderhoff, 2009, p. 27). Samtidig ligger der blandt 

kunstmuseer en generel opfattelse af, at hvis et kunstværk medieres i flere sammenhænge 

på én gang, mister det sin betydning (Løssing, 2008, p. 294), og dermed sin evne til at 

formidle den sublime kunstoplevelse. 

2. selvforståelse: helt tilbage fra oplysningstiden har kunstmuseet repræsenteret den 

akademiske elite. Kunstmuseet bestemmer, hvilke artefakter der skal have autoritet. Med 

et værdisystem baseret i den øvre middelklasse repræsenterer kunstmuseet hverken den 

brede befolkning eller er struktureret efter principper, der giver mening for den brede 

befolkning (Løssing, 2009, p. 11).
61

 Dette betyder også, at kunstmuseet er forbundet med 

en særlig praksis defineret af en række skrevne og uskrevne regler for hvad man kan 

tillade sig – som i en kirke taler man med dæmpet stemme, man hverken griner, spiser, 

drikker, lægger sig, bliver syg, ter sig skørt, danser eller synger, siger kunstneren 

O'Doherty (1999, p. 10). Denne praksis står i modsætning til dét, at vi både vil være 

sociale og medbestemmende på nettet som beskrevet i afsnit 2.1 om internetbrugere. 

Museerne ser sig også per tradition som autoriteter i forhold til at bestemme, hvad der er 

kunst, hvordan den skal optræde og hvorfor (Favrholdt, 2005, p.62), en autoritetsrolle fx 

ideologien om brugerinddragelse sætter spørgsmålstegn ved. Samtidig viser en 

undersøgelse, at fx danske museer oplever sig som noget andet end og isoleret fra 

hverdagen og samfundet generelt: 

                                                
59 netsted for årligt tilbagevendende international konference om museer og nettet: http://www.archimuse.com 
60 kilde på originalcitat se metode, s. 14 
61 dette bekræftes af kulturminister Carina Christensen, der skriver, at en tredjedel af den danske befolkning aldrig kommer 
på museum, og en anden tredjedel kun kommer sjældent (Digital museumsformidling, 2009, p. 3)  
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Danske museers selvforståelse anno 2008: museerne har svært ved til fulde at indgå i den 
proaktive, udadvendte og dialektiske relation til omverdenen, som forudsættes i en strategisk 
kommunikationspraksis. Samtidig har museerne svært ved at give afkald på en lang tradition 
for lukkethed og afsondring fra det omgivende samfund, som har været en naturlig del af deres 
rolle som 'neutrale' frirum og reflektorer af samfundet. 

(Bysted-Sandberg & Kjeldsen, 2008, p. 139) 

3. medieforståelse: når kunstmuseet har problemer "hører det nok også med til historien, at 

der har været mere fokus på besøgstal og antal solgte billetter til det fysiske museum, end 

på hvordan museet formår bredt at gøre sin viden og sine samlinger tilgængelige og 

relevante", siger Pold (2007, p. 18). Det samme understreges af Peacock & Brownbill 

(2007), der plæderer for, at museerne ikke ser internettet som et strategisk værdifuldt 

værktøj, men blot som promoveringsværktøj for offline museets udstillinger og aktiviteter 

(p. 8). Ligesom Løssing (2008, p. 268) påpeger den erstatningsretorik, kunstmuseerne 

griber til, når de hævder, at fokus på internettet vil føre til færre besøgende på det fysiske 

museum – altså at der er tale om et enten eller, når kunst skal formidles.  

4. publikumsparadigme: i forlængelse af ovenstående beskriver Peacock & Brownbill (2007) 

det, de kalder publikumsparadigme (p. 4), forestillingen om at et ubegrænset publikum 

simpelthen er til rådighed, og at man derfor ikke behøver være proaktiv, ej heller sætte sig 

ind i internettet og brugernes adfærd og behov (p. 5). 

5. teknologisk forståelse og sikkerhed: Ellis & Kelly (2007, p. 5) påpeger at der er en 

forståelig bekymring fra museernes side i forhold til om deres teknologiske ekspertise er 

tilstrækkelig, samtidig er der en usikkerhed omkring det at bruge tredje parts platform og 

ikke mindst om sikkerhed i forhold til misbrug af indhold, der af mange museer anses for 

en stor trussel i forhold til den tillid, folk generelt menes at have til et museums indhold 

(MacArthur, 2007a, p. 2). 

6. organisatoriske barrierer: MacArthur (2007a) beskriver hvordan organisationers 

fordomme er en af de største forhindringer til en mere brugerorienteret tilgang til 

internettet (p. 3), mens Ellis & Kelly (2007) har fokus på den konkrete organisationsplan, 

idet arbejde med internettet oftest kræver et samarbejde på tværs af organisationen (p. 5). 

7. økonomi: bekymringen for omkostningerne afholder mange museer fra at udvikle deres 

tilstedeværelse på internettet, siger Ellis & Kelly (2007, p. 5), ligesom Løssing (268) 

nævner bekymringen for tab af indtægter på det fysiske publikum, hvis der lægges for 

meget vægt på internettet (p. 268). 

8. jura: copyright er en uomtvistelig del af kunstmuseernes hverdag og en problematik, der 

nødvendigvis må tages hånd om fra lovgivningsmæssig side i forhold til både at give 

museerne lov til at gengive værker på internettet uden at skulle betale uhyrlige summer til 

eventuelle rettighedshavere, og i forhold til at give brugere lov til at bruge indhold fra 

museernes netsteder. 

9. kvalitetssikring: igen i forhold til den tillid museernes indhold normalt nyder, bekymrer 

man sig i forhold til fx brugerinddragelse – hvordan sikres kvalitet, når alle og enhver kan 

skrive hvad som helst, spørger museerne (MacArthur, 2007a, p. 2). 
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10. teknologiforskrækkelse: sidestillet med den øgede brug af internettet og de til stadighed 

mere avancerede mediebrugere (Pold, 2007), eksisterer jo også en almindelig angst for det 

nye og en teknologiforskrækkelse (Fremforsk, netartikel), der kan virke hindrende i 

forhold til at overbevise folk om, at de skal 'gå på virtuelt museum'. 

Der er stemmer, der argumenterer for, at disse barrierer hverken bør eller kan stå i vejen for 

udviklingen (Peacock & Brownbill, 2007), og at dialog med brugerne kun vil være af det 

gode som skrevet i The Cluetrain Manifesto: 

[Institutions] need to come down from their Ivory Towers and talk to the people with whom 
they hope to create relationships … the result will be a new kind of conversation. And it will be 
the most exciting conversation [institutions] have ever engaged in. 

(http://www.cluetrain.com, tese 25 & indledning  
– [institutions] står i stedet for 'business') 

Løssing (2008) argumenterer også for en holdningsændring fra kunstmuseernes side i forhold 

til internettet, især i forhold til kunstforståelse, selvforståelse og medieforståelse (p. 304). 

kunstforståelse: om den autentiske kunst som museets kerneydelse skriver Løssing, at 

kunstmuseernes afsæt er forkert, idet internettet tilbyder et nyt blik på kunsten, samlingen og 

museet, der kan åbne for nye erkendelser og kunstforståelser – mens kunstmuseernes fokus 

synes at ligge på, at "hvis webmediet kan anvendes som udstillingsmedie med gedigne 

kunstoplevelser til følge, hvad skal så få folk til at komme på museet?" (2008, p. 296).  

Og det er ikke logisk, at kunsten kun skulle have værdi på det fysiske museum: kunsten må 

nødvendigvis have en iboende værdi for at kunne bibringe kunstoplevelser ved at man 

betragter et værk gentagende og detaljeret, som beskrevet af Favrholdt. Denne iboende værdi 

betyder, at de institutionelle rammer ikke nødvendigvis er vigtige for kunstoplevelsen. 

I forhold til at kunstmuseerne ikke mener, at kunsten kan medieres, skriver Casey i sit 

konference-paper "The Museum Effect" (2003), er kunst altid er blevet medieret på selve 

museet og bliver det i endnu højere grad i dag, idet de nutidige kunstmuseer praktiserer det, 

han kalder 'performing museology', dækkende over at en udstilling reelt er en slags 

teaterforestilling eller historie med udgangspunkt i museets valg af værkernes iscenesættelse 

og informationens sammensætning (pp. 1, 5). Derfor er der i den forbindelse ingen reel 

forskel på, hvilket medie kunsten medieres på. 

Når kunstmuseer argumenterer mod brug af internettet med udgangspunkt i, at det autentiske 

værk mister sin betydning, når det medieres i flere sammenhænge, kommer jeg til at tænke på 

kunstmuseernes netbutikker. Her ses de 'autentiske værker' medieret via servietter, plakater, 

postkort, stearinlys, spillekort, t-shirts etc. Ligesom værker medieres i kunstbøger, 

kunstmagasiner og udstillingskataloger til salg på det fysiske museum, dets netbutik, hos 

øvrige boghandlere etc. Denne diskussion bliver således underligt usammenhængende og 

ulogisk. 

selvforståelse: Casey (2003) argumenterer i forbindelse med museernes selvforståelse for, at 

der allerede er ved at ske et skift i museets autoritet (p. 11), idet museet som institution er ved 

at forandre sig fra at være udstillingssted til at være oplevelsessted – om end forandringen 

ikke har sat sig igennem specielt stærkt i forhold til kunstmuseernes selvforståelse. Løssing 

(2008) giver et bud på, at kunstmuseerne måske ikke behøver at afgive deres autoritet, at de 
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"ikke så meget skal fralægge sig 'voice of authority', som de skal reformere den" (p. 138), 

hvilket umiddelbart passer ind med MacArthurs holdning: 

Users value the expert interpretation that museums provide. To that we may add an 
assumption that there are good reasons for making museum experiences more participatory 
and collaborative. Thus it becomes not so much an either/or issue (expert commentary vs. 
amateur input), but rather, how can we create experiences where both comfortably exist side-
by-side? And how might that alter traditional relationships between museums and their 
audiences? 

(MacArthur, 2007b) 

Mens Hoff-Clausen (2008) stiller det lidt skarpere op, når hun skriver, at ethos (ens tro-

værdighed) på internettet formes gennem retorisk interaktion og kun sekundært hviler på 

ekspertise. At ethos på internettet først og fremmest er bundet i sociale følelser og sympati 

(pp. 212, 218). 

I diskussionen om det autentiske værk som det fysiske kunstmuseums eksistensberettigelse, 

deltager Scweibenz (2004) med samme udgangspunkt som kunstmuseerne, men beroliger 

museerne med, at de ikke skal frygte internettet, idet det virtuelle kunstmuseum ikke kan 

imødekomme behovet for autentiske objekter eller det fysiske udstillingsrum, men derimod 

kan udvide museets register og bidrage med nye perspektiver på kunstformidling. 

I forlængelse her af siger Freeland (2001), at folk altid vil besøge de fysiske kunstmuseer og 

bruger som eksempel hvordan horder af besøgende defilerer forbi Mona Lisa på Louvre hver 

dag: "the feeling of awe is almost religious as international crowds file past the mysterious 

visage that rests, smiling in her closed glass box" (p. 187) – og det på trods af reproduktioner 

og internetadgang. En anden Mona Lisa historie formidler samme beroligende budskab om 

end vinklen er lidt skæv: da Mona Lisa blev stjålet kom stadig samme horder af besøgende til 

Louvre, denne gang for at se den tomme plads på væggen … (Casey, 2003) 

De to Mona Lisa historier går måske ikke så meget på det 'autentiske værk' som på 

menneskets behov for at sætte ting i relation geografisk, historisk, kulturelt. På den baggrund 

kan man så muligvis hævde, at digital formidling af kunst ligeså godt kan medføre øget 

besøgstal på de fysiske museer, fordi 'dannelse' – følelsen af at blive oplyst – ofte medfører en 

oplevelse af forbundenhed, det vil sige en følelse af ejerskab i forhold til kunsten. Og dette 

ejerskab vil give lyst til at besøge kunstmuseet ikke bare virtuelt men også realt.  

Omvendt kan det også vise sig at være en reel risiko, at det virtuelle kunstmuseum overtager 

rollen som formidler og således overflødiggør det fysisk museum. Som min bror udtalte i en 

diskussion om det autentiske i forhold til det virtuelle: 

Måske vi ikke vil erstatte det fysiske kunstmuseum med den nuværende teknologi – og så 
alligevel. Jeg tænker på min tur til pyramiderne i Giza. Jeg var uimponeret og skuffet over min 
uimponerethed. Jeg havde set dem før, og jeg havde set dem indefra, udefra, oppefra, nedefra, 
røntgenfotograferet, 3D-animeret osv. Så da jeg stod der og skulle overvældes, var det allerede 
sket både på tv og på nettet. Så for min skyld kan de egentlig godt rive Pyramiderne ned, så de 
ikke ligger i vejen for kameldriverne ;-) 

(Christian Hald Jessen, juli 2009) 
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medieforståelse: allerede i 1970 skrev Wittlin, at museerne havde behov for nye talenter – og 

især var der et presserende behov for kommunikationsspecialister (p. 51). Heri lå en accept af, 

at formidling kræver en indsigt i både medier og mennesker, der ligger ud over den faglige 

kompetence, der ligger i at kende kunsten. I 1997 sagde Jones-Garmil:  

Bridging the technology gap in museums will require more than just digital technology. It 
requires changes in the way we plan and prioritize projects. It also requires changes in the 
curriculum of museum studies programs so that we raise the importance of information 
management in the museum to the same level of importance it holds for libraries. The solutions 
involve the development of true career-track positions in the management of museum 
automation systems 

(Jones-Garmil, citeret i Løssing 2008, p. 301) 

Og her i juli 2009 holdt to anerkendte britiske kunstmuseumsfolk et foredrag, hvori de 

tilkendegav, at kuratorer nok snart vil blive afløst af netredaktører med forstand på 

internetdialog
62

 – nogle steder i den museale virkelighed er der altså en spirende accept af og 

forståelse for, at internettet er noget mere og andet end et remedieringsværktøj.  

sikkerhed: frygten for misbrug af indhold på internettet er omtalt flere steder – så meget mere 

interessant er det, at et internationalt anerkendt konsulentfirma som McKinsey siger, at 

frygten for brugerdeltagelse alt for tit er overdrevet, og at de sociale normer blandt brugere i 

'participatory communities' fungerer effektivt og at features, som 'anmeld-dette' knapper, som 

regel er fuldstændig overflødige.
63

 Det samme siger Shelley Bernstein fra Brooklyn Museum 

of Art i et interview: "Spam, obscenity – they just aren't an issue at all".
64

 

kvalitetssikring: i samme boldgade ligger museernes bekymring for, hvordan de skal 

kvalitetssikre indhold, når brugerne også må være med til at producere det. Til dette giver 

Bowen (2008) som forslag, at kunstmuseet med fordel kan dele indhold op i ekspertsider og 

diskussions- og kommentarsider, eller på anden måde visuelt adskille indhold i forhold til 

afsender. Dette støttes af Ellis (2007), der skriver "clever design and graphic presentation can 

be used to distinguish between curatorial content and user content, for example the way 

Amazon distinguishes between publisher reviews and others." Og til det kan jeg tilføje, at jeg 

i mine ni år som professionel på internettet aldrig har været ude for, at brugere ikke kunne 

adskille brugergenereret indhold fra netstedets 'eget' indhold. 

 

3.4 internettets fordele 

Den bedste måde at komme udover bekymringerne listet i afsnit 3.1 og samtidig øge 

forståelsen af internettet som medie, er måske at sætte et mere systematisk fokus på dét, 

internettet rent faktisk kan tilføre kunstmuseet. Derfor har jeg i det følgende samlet de fortrin 

omkring internettet tekster fra mit teoriapparat har været inde omkring, og jeg har forsøgt at 

forholde dem til et virtuelt museum: 

                                                
62 Politiken Kultur s. 3, 13. juli 2009 'Museernes fremtid ligger på nettet' 
63 http://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=13&L3=11&ar=2294 
64 http://museumtwo.blogspot.com/2007/11/interview 
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 internettets evne til at skabe samhørighed (Scweibenz, 2004, p. 1) betyder, at brugere let 

lader sig engagere i dialog med en organisation (som et kunstmuseum), og at de hurtigt 

føler loyalitet, når de oplever en gensidighed 

 

 internettets distributive egenskaber (Finnemann, 2005, p.147) betyder at et kunstmuseum 

kan formidle sart og utilgængelig kunst (Pass, 2005, p. 30) – på nettet kan man fx se de 

danske kongedragter gennem tiden – dragter der er for skrøbelige til at blive vist fysisk 

 

 den uendelige lagringskapacitet (Finnemann, 2005, p.145) betyder at man via internettet 

kan gøre samtlige samlinger, værker og akkumuleret dokumentation om samlinger og 

værker tilgængelig for både eksterne forskere og andre interesserede 

  

 internettets egenskab som arkiv (Finnemann, 2005, p.144) kombineret med dets 

multimediale (Løssing, 2008, p.14) og multimodale (Bach, 2003, p.161) egenskaber og 

krydret med brugen af socialt software betyder, at et kunstmuseum kan dokumentere 

tidligere udstillinger fra det fysiske museum som nye multimediale, interaktive 

produktioner på internettet. Det virtuelle kunstmuseum kan formidle baggrundsviden om 

tankerne bag den reale opsætning, om udstillingens kunstnere og temaer. Det medfører så, 

at internetarkiverede udstillinger både kan ses af 'nyt publikum' som unikke oplevelser, og 

af folk, der har set de fysiske udstillinger, som nye fortolkede genoplevelser 

 

 databasen giver nye muligheder for at sammensætte søgninger på, og dermed opstår en 

unik mulighed for at 'skabe' sine egne udstillinger, for at sætte værker sammen på tværs af 

tradition og genre. I princippet kan et virtuelt museums database indeholde kunst på tværs 

af fx museer 

 

 fordi internettet kan være platform for andre medier (Finnemann, 2005, p.154) og give 

adgang til podcasting, video, webtv, tekst og billeder, kan museet henvende sig 

differentieret til forskellige målgrupper med de samme udstillinger og på samme tid 

 

 fordi internettet rækker ud over tid og rum (Gotved, 2002, p. 11, 13) kan museet nå nye 

brugergrupper, der under normale omstændigheder ikke ville have mulighed for at se 

museets samlinger. Samtidig kan internettet i kraft af at kunne række ud på forskellig 

måde få mange forskellige segmenter i tale, noget blandt andet Wittlin (1970, p. 53) 

understreger vigtigheden af 

 

 internettets interaktive karakter (Gurak, 2001) kan skabe vedvarende brugerengagement 

gennem dialog, automatisering af 'social cues', anbefalinger og brugerens mulighed for 

interageren med kunsten 

 

 via internettet kan kunsten formidles med nye værktøjer som zoom, nye perspektiver etc., 

dermed udvides forestillingen om, hvad en samling, en udstilling, et museum og et 

kunstværk er – med andre ord udvides forståelsesrammen for kunst (Løssing s. 308) 
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 det virtuelle museum kan også fungere som en naturlig platform for ny kunst som digital 

fotografi, webbaseret kunst, multimedie performances etc. 

 

 og ikke mindst kan internettet gøre en forskel i forhold til den franske sociolog Pierre 

Bourdieus undersøgelsesresultater omkring 'taste and privilege', der viser, at det kun er 

omkring 22 % af befolkningen, der går på museum, og at denne gruppe fortrinsvis er 

repræsenteret af folk i den højere indtægtsklasse og med et højt uddannelsesniveau
65

 – i 

kraft af internettets evne til at række ud over alder, sociale lag og andre demografiske 

faktorer – og mulighed for at nå forskellige segmenter via sin multimedialitet 

Og som bonus, siger MacArthur (2007a, p. 5), vil "deeper levels of trust and collaboration 

with users" ikke blot forbedre brugernes engagement, men kan også øge museets viden og 

kreativitet – næsten som svar på The Cluetrain Manifesto tese 29: "Elvis said it best: 'We can't 

go on with suspicious minds'". Det samme siger Catherine Styles (fra the National Archives, 

Australia) i forbindelse med en konference om innovative ideer 2009.
66

 Her plæderer hun for, 

at 'radikal tillid' giver brillante resultater. 

Jeg har i det foregående set på nogle af de væsentlige fordele, som internettet byder på i 

relation til et virtuelt kunstmuseum. I det følgende afsnit vil jeg se på, hvilken type online 

tiltag, der findes i dag i museumsregi for at belyse, hvordan der tænkes og om de aktuelle 

tiltag udnytter mediets unikke grammatik. 

 

3.5 kunstmuseers online tiltag 

Som skrevet i indledningen er der en række samtaler i gang på internettet blandt internationale 

museer om at favne og integrere internettet i den museale formidlingspraksis. Der er to 

overordnede tiltag, jeg vil nævne, nemlig Museo Virtual de Artes (MUVA, figur 8 og 9). Et 

spansk kunstmuseum, der kun eksisterer på nettet.  

Men selvom dette er et virtuelt museum, er udgangspunktet alligevel billedet af en fysisk 

bygning (hvor end futuristisk den så måtte være tegnet). Det er meningen, at man skal træde 

ind, for så at gå op ad trapper, rundt om hjørner etc. Første gang lykkedes det mig ikke at 

finde kunsten, men kun elevator, trapper og nødudgang. Anden gang var jeg så heldig at blive 

placeret uden for et etplans museum, hvor jeg skulle ind ad en synlig dør og gennem 

informationen for at komme til de forskellige rum med kunst.  

Således kommer dette netsted til at illustrere, hvad Bolter & Grusin (2000) lægger i deres 

begreb remediering. Netstedet prøver i detaljer at eftergøre den fysiske handling af at gå på 

museum, tvinger os til at bruge tid på at gå forbi tegnede informationsskranker og ind i 

tegnede rum med tegninger af kunst. En erfaring, der i sig selv intet nyt tilfører hverken 

kunsten eller kunstoplevelsen – i hvert fald som jeg oplever det. 

 

                                                
65 Freeland, 2001, p. 93 
66 http://catherinestyles.wordpress.com/2009/03/29/innovative-ideas/ 
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Figur 7: MUVA: http://muva.elpais.com.uy  

– da jeg kom op ad første sæt trapper blev jeg væk i gangene og fandt kun elevatoren, men aldrig kunsten 

 

 

Figur 8: MUVA: http://muva.elpais.com.uy  

– denne gang fandt jeg kunsten, men blot som computertegnede gengivelser, jeg fik således en oplevelse af et 3D 
museum, men ingen kunstoplevelse  

http://muva.elpais.com.uy/
http://muva.elpais.com.uy/
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Et andet overordnet tiltag er 'the Virtual Museum of Canada', der betegner sig selv som et 

unikt interaktivt rum, der bringer canadiske museers samlinger og rigdomme sammen i 

tankevækkende og instruktivt indhold.
67

 Her er altså tale om et projekt, der viser kunst på 

tværs af museer. 

Men da jeg var på netstedet, d. 16. juli 2009, kunne jeg kun finde én virtuel udstilling. 

Skulpturer af Joe Fafard var filmet i deres glasbokse i forskellige fysiske rum i 360 grader, og 

jeg kunne så zoome ind og se dem tættere på (inkl. det reflekterende glas de stod bag).  

 

Figur 9: Virtual Museum of Canada 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca 

- Joe Fafard, virtuel udstilling: en videofilmet gennemgang af de fysiske rum med deres glasmontre 

 

Som det fremgår af næste skærmdump har Virtual Museum Canada også en community-del, 

kaldt 'MyVMC'. Her har man som bruger mulighed for at lægge kunstværker og andre 

objekter fra netstedet over i sit eget album – en slags privat 'virtuelt museum'. Man kan sende 

indhold fra netstedet til Facebook, MySpace, sin egen blog etc.  

Umiddelbart ikke avanceret og hvad kunstoplevelsen angår en skuffende begivenhed. Specielt 

efter at være blevet mødt med løftet om "an endless source of discoveries", et unikt sted med 

rigdomme og tankevækkende indhold. Men jeg skal så tilføje, at jeg ikke ved, om dette 

projekt er helt nyt og derfor knap har taget sine første spæde skridt, om noget revolution-

erende således er lige på trapperne. 

                                                
67 http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/
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Figur 10: Virtual Museum of Canada, brugercommunity 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-eng.jsp;jsessionid=6B9348BDE6774E567F9440DB7CF17A73 

– museets brugercommunity gengiver ikke meget atmosfære af kunst og oplevelse, det virker som om nogen har tænkt 
'vi skal inkludere noget socialt software' – men idéen virker ikke tænkt ud i hvorfor og hvordan 
 

Udover disse to overordnede tiltag har en række enkeltstående kunstmuseer taget konkrete 

initiativer til at optimere deres online tilstedeværelse. Jeg vil i det følgende se på nogle af de 

typer online tiltag, der ses fra kunstmuseernes side lige nu.  

De eksempler, jeg nævner, skal ikke ses som en endegyldig liste over, hvad der sker, men som 

skrevet skal de ses som eksempel på typer af tiltag. Jeg har delt eksemplerne op i hvad der 

sker på tredje part systemer (min oversættelse af det engelske udtryk 'third party systems'), og 

hvad der sker på kunstmuseernes egne netsteder. 
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tredje part systemer 

Brooklyn Museum of Art har vundet en række priser for deres online tiltag blandt andet med 

begrundelse i disse tiltags 'social impact' i forbindelse med relanceringen af deres netsted 

primo 2009.
68

 Deres netsted blev relanceret med en online community-del baseret på socialt 

software og udmærker sig ved både at bruge eget netsted, men også at integrere tredje part 

systemer. Specielt på Facebook står Brooklyn Museum stærkt og viser en stor forståelse for 

netop dette tredje part system som community og ikke mindst for brugernes ageren herpå. 

  

Figur 11: Brooklyn Museum of Art på Facebook 

http://www.facebook.com/brooklynmuseum 

– en applikation der passer til Facebooks stil og fortæller om begivenheder på det fysiske museum – jeg havde jo gerne 
set applikationen brugt til også at vise noget af kunsten …  

 

  

                                                
68 http://conference.archimuse.com/forum/mw2009_best_web_sites_selected 
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Et af de interessante tiltag i forbindelse med Facebook er museets applikation ArtShare, der 

tillader en bruger at udvælge sine yndlingsværker og integrere dem på sin personlige profil og 

dermed dele dem med sit netværk. Brooklyn Museum har gjort en del ud af at involvere andre 

kunstmuseer i ArtShare, så brugeren har så mange kunstværker at vælge mellem som muligt 

og har blandt andet fået det engelske kunstmuseum Victoria & Albert Museum med. Et lidt 

atypisk initiativ med ambition om at række ud over det enkelte museums egne samlinger. Det 

vil sige, at brugerne er sat i centrum, ikke det enkelte museum. 

  

Figur 12: Brooklyn Museum of Art: ArtShare en application på Facebook 

http://www.facebook.com/brooklynmuseum?v=app_7723691927&viewas=1346305478#/brooklynmuseum?v=app_772
3691927&viewas=1346305478 

– her er så til gengæld den kunst, som jeg efterlyste i forrige billedtekst  
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På YouTube er det Indianapolis Museum of Art (IMA), der excellerer. Her finder man IMA 

video-jobannoncer, kunstvideoer, videoer om dagligdagen på museet, musikvideoer, videoer 

om forskellige happenings som "the Healing of Abiku Children", videoer fra aktiviteter på 

museet som modeshows etc., videoer med undervisning i fx kalligrafi, videokonkurrencer 

m.m.  

 

Figur 13: Indianapolis Museum of Art (IMA), YouTube playlist 

http://www.youtube.com/results?search_query=indianapolis+museum+of+art&search_type=&aq=0&oq=indianapolis+
mus 

– en imponerende liste af videoer, der formidler både kunsten og museet på forskellige måder 
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Samtidig har IMA skabt Art Babble, et supplerende video community med sytten profession-

elle partnere, der alle er dedikeret i forhold til at udbrede kunsten, og hvor både professionelle 

og ikke-professionelle kan indgå i dialog om kunst på video. 

 

Figur 14: Art Babble, kunstcommunity 

http://www.artbabble.org  

– et spændende community med kunsten og kunstoplevelsen som omdrejningspunkt. 17 museer inklusiv MoMA i New 
York og van Gogh Museum i Amsterdam er gået sammen om at drive dette netværk. Her vises og diskuteres kunst på nye 
måder, og internettet bruges optimalt som medie ud fra dets unikke grammatik. Samtidig har netstedet fornyet sig for 
næsten hver gang jeg har været dér, således er seneste tiltag en centralt placeret tag cloud, der giver en ekstra indfalds-
vinkel, når man skal søge noget specifikt, eller bare vil lade sig inspirere til at kigge rundt  

 

  

http://www.artbabble.org/
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Nogle af de første til at benytte sig af fotodelingsstedet Flickr
69

 var det engelske 

kunstmuseum Tate,
70

 der kan prale med knap 188.000 brugerbidrag i dette community alene 

og næsten 300 forskellige interessegrupper.
71

 Her er det både kunsten og arkitekturen, 

omgivelserne og udsigten, der fotograferes og lægges ind, diskuteres og kommenteres. 

 

Figur 15: Tate på Flikr 

http://www.flickr.com/search/?q=tate+-zoo&ct=0&adv=1 

- her fotograferes og diskuteres både kunsten, kunstens præsentation, museets arkitektur, udsigten over London City, 
museumscaféens kvalitet og de nyeste tiltag – altså et community, der afspejler brugernes alsidige interesser og 
indfaldsvinkler (jf. at museet skal kunne rumme brugerne s. 47) 

 

Walker Art Center i Minneapolis har et meget aktivt blogmiljø,
72

 hvor både kunst, design, 

undervisning, nye medier og livet i almindelighed diskuteres. Aktiviteten er først og fremmest 

et resultat af, at museet har givet brugerne mulighed for at interagere med museets meget 

engagerede personale og ikke mindst fordi, man her får indsigt i museumspersonalets 

personlige interesser – faktisk hvad enten interesserne er kunstrelateret eller ej.
73

 

                                                
69 http://www.flickr.com/ 
70 http://www.tate.org.uk/ 
71 fx http://www.flickr.com/search/?q=tate+-zoo&ct=0&adv=1, http://www.flickr.com/groups/flickrtate/ 
72 http://blogs.walkerart.org 
73 http://www.archimuse.com/mw2008/papers/heideman/heideman.html 

http://www.flickr.com/search/?q=tate+-zoo&ct=0&adv=1
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Ligesom Brooklyn Museum har skabt en applikation til Facebook, har Rijks Museum i 

Amsterdam fx skabt en applikation til iGoogle, hvor de viser 'dagens billede' og fortæller om 

både værket og kunstneren.
74

 

 

Figur 16: iGoogle 

min personlige profil med kunst- og kunstmuseumsapplikationer. Alle de brugerskabte applikationer viser kunst, mens 
de museumsskabte applikationer afspejler kunsten, men ligeså tit også det fysiske museum: se eksemplet til venstre i 
midten 

 

På Wikipedia har en lang række internationale kunstmuseer lagt artikler ud om værker, 

kunstnere og museerne selv. Inspireret af projektet '"Wikipedia takes Manhattan", har en 

række museer taget initiativ til en international fotokonkurrence "Wikipedia loves Art", der 

går ud på at få så mange som muligt til at tage billeder af så meget som muligt, så de mange 

artikler om kunst og kunstmuseer på Wikipedia kan blive illustreret.
75

 Projektet har endnu 

ikke udmøntet sig i noget synligt på Wikipedia. 

  

                                                
74http://www.google.dk/ig/directory?hl=da&type=gadgets&url=hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/101470929012803531
286/Rijks-Museum-Amsterdam-ArtoftheDay.xml 
75 http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/bloggers/2009/01/26/wikipedia-loves-art-full-house/ 
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Google og Prado Museet i Madrid er indgået i et samarbejde, hvor man med GoogleEarth 

'flyver til Madrid' for at se 14 af Prados fineste værker.
 76

 Og det i en opløsningsgrad så høj, at 

enkeltheder, der normalt er usynlige for det blotte øje, kan ses i al sin pragt. 

 

Figur 17: detalje fra "The descent from the Cross" (se figur 18) 

 
Hvis man sammenligner ovenstående og nedenstående, ser man i det øverste billede en detaljeringsgrad, der lægger 
hundredefold til, hvad øjet normalt kan fange på det fysiske museum, hvor billederne ydermere skal beskyttes og derfor 
ikke må beses fra mindre end en meter væk. 
På YouTube ligger en video omkring de tekniske optagelser: http://www.youtube.com/watch?v=D1EOJr11bvo 

 

Figur 18: The descent from the Cross (1435), Van der Weyden (1399/1400 – 1464) 

                                                
76 http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/13/spain-art 

http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/13/spain-art
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kunstmuseernes netsteder 

Også på museernes egne netsteder ses nye tiltag. Louvres netsted giver fx mulighed for, at 

man kan lave sit eget album med favoritkunst fra museets samlinger. Museet har også et 

menupunkt, der hedder Eye-openers med fire måder at komme tættere på kunsten på i både 

overført og konkret betydning: A Closer Look, Thematic mini-sites, Explore in 3D og In-

Depth Studies.
77

 I stil med Prado kan man på Louvre fx komme helt tæt på skulpturen 

Winged Victory of Samothrace. Man kan se ikke bare fugleperspektiv og close-up, men også 

de manglende dele af figuren. 

 

Figur 19: Louvre, Winged Victory of Samothrace 

Louvre tilbyder blandt andet, at man på nettet kan se, dét der ikke er, noget der giver kunstoplevelsen en ekstra 
dimension  

ttp://www.louvre.fr/llv/dossiers/detail_oal.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674130441&CURRENT_LLV_OAL%3C
%3Ecnt_id=10134198674130441&bmLocale=en 

 

På nogle af kunstmuseernes netsteder har brugerne mulighed for at tagge værker. Pudsigt nok 

er det umuligt at finde et kunstmuseum, der har sat bruger-tags som en centralt integreret del. 

Man skal lede grundigt for at finde denne feature, der så optræder underligt uden for nummer. 

                                                
77 http://www.louvre.fr/llv/dossiers/alaune.jsp 
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San Fransisco Museum of Modern Art (SFMoMA) har lavet en virtuel guide 'Making Sense 

of Modern Art',
78

 og har også udviklet ArtScope,
79

 en visuel browser der giver mulighed for 

at se nærmere på nogle af museets 4.275 værker. 

 

Figur 20: ArtScope 

visuel browser udviklet af Museum of Modern Art i San Francisco (SFMoMA) – viser alle museets 4.275 værker på samme 
side 

http://www.sfmoma.org/projects/artscope/index.html 

 

Som sidste internationale eksempel vil jeg blot nævne, at blandt andet SFMoMA og Brooklyn 

Museum of Art tilbyder, at man kan oprette personlige profiler og indgå i et netværk baseret 

på venner eller interesse. 

I Danmark har man også gennem nogle år eksperimenteret med online tiltag, dog ikke så 

meget på kunstmuseerne som på andre museer og øvrige kulturinstitutioner generelt – og først 

og fremmest som undervisningstiltag for skoleelever. Således kan man på Kongedragter.dk se 

det tøj i 3D, der er for skrøbeligt til at udstilles – men netstedet er blevet beskyldt for at være 

uvedkommende, distancerende og uindbydende, og Pold (2007, p. 21) skriver, at de burde 

lære af modeindustriens måde at præsentere tøj i bevægelse og sociale situationer med 

flirtende, skæve vinkler og stemningsfuld belysning – mens jeg tænker interaktive historier, 

der 'fortæller' om kongernes liv iført diverse dragter. På Absalon.nu kan man søge via 

interaktive kort eller associationsprægede søgeord. "Kongens Skatkammer" giver brugerne 

                                                
78 http://www.sfmoma.org/multimedia/interactive_features/44 
79 http://www.sfmoma.org/pages/explore 
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mulighed for selv at lave udstilling og kommentere hinandens. "Vild med Willumsen" sætter 

fokus på 'learning by doing'.
80

 

 

Statens Museum for Kunst 

Statens Museum for Kunst står i den spændende situation, at de konkret skal tænke, 

planlægge og eksekvere, hvad de selv kalder et digitalt museum. De har oprettet en speciel 

afdeling, SMK digital, der har det overordnede ansvar og på deres blog kan man læse, at det 

digitale museum er tænkt i seks punkter:
81

 

 online adgang til kunstsamlingerne 

 formidling af særudstillingerne på nettet 

 formidling af kunstens historier 

 levende billeder, som fortæller om kunsten og det, der rører sig omkring den 

 målrettede digitale formidlingsredskaber i museets sale 

 brugernes egne digitale universer, hvor de selv skaber og deler deres viden og oplevelser. 

Det er meningen at man skal kunne planlægge eller samle op på sit besøg på det fysiske 

museum. At man skal kunne fordybe sig i forskningen og samlingerne, få værkerne 

perspektiveret gennem interviews med kunstnere, skabe sin egen digitale kunstsamling og se 

røntgenoptagelser af udvalgte kunstværker.
82

 

Men også for Statens Museum for Kunsts vedkommende ligger vægten på offline museet. 

Således kan man i deres nye strategibeskrivelse læse at med 'programmet SMK digital' vil 

SMK "udstrække et museumsbesøg til en fortælling, som kan starte på web, uddybes på 

museet
83

 med efterfølgende fordybelse på nettet". Og videre at SMK digital har en mission, 

der går ud på at "gøre kunsten tilgængelig, vedkommende og inspirerende for brugerne ved at 

skabe synergi mellem det fysiske og digitale museum". Der er ikke noget i vejen med at 

tænke synergi, men her tænkes det fysiske museum stadig som det vigtige og det virtuelle 

kunstmuseum tænkes ikke at kunne stå alene, hvilket medfører, at det netop ikke vil række ud 

til dem, der ikke kan komme på det fysiske museum. 

Region Sjælland 

Fem kunstmuseer på Sjælland er gået sammen i et projekt, der desværre først lanceres efter 

jeg har afleveret dette speciale. Projektet Myplace er startet i en erkendelse af, at internettet 

kan skabe geografiske og historiske referencer. I projektet skal brugere fotografere og geo-

tagge
84

 de enkelte museers beliggenhed. Disse landskabsfotografier skal så være med til at 

belyse, hvordan billeder former opfattelsen af steder, hvordan steder former vores identitet – 

                                                
80 http://www.kongedragter.dk; http://www.absalon.nu; http://www.kunstkammer.dk; http://www.vildmedwillumsen.dk 
81 http://www.smk.dk/blogs/digital.nsf/pages/about 
82http://www.smk.dk/blogs/digital.nsf/dcbee993776a4f9dc125735900352f6f/396b16928b6c76bac12574510041d307!OpenD
ocument 
83 Strategibeskrivelsen kan selvfølgelig være politisk. Måske SMK kun kan få midler til webudvikling, hvis det kan 
sandsynliggøres at det genererer flere fysiske besøg. Dette har jeg ikke undersøgt, og min kritik kan derfor vise sig at være 
unødigt hård 
84 via Google Maps skal brugerne vise hvor på Sjælland billederne er taget 

http://www.kongedragter.dk/
http://www.absalon.nu/
http://www.kunstkammer.dk/
http://www.vildmedwillumsen.dk/
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og dermed også være med til at forklare, hvordan fx guldaldermalernes kunst er formet af 

landskabet, ligesom deres landskabsmalerier former vores syn på naturen. 

 

3.6 det virtuelle kunstmuseum 

De ovenstående afsnit har kastet lys over, hvordan man kan forstå kunstformidling, hvad 

kunstmuseets rolle er, og hvilke barrierer de står over for i forhold til internettet. De har 

desuden belyst, hvordan kunstmuseerne umiddelbart tænker og eksekverer deres online 

tilstedeværelse.  

I det følgende vil jeg prøve at kaste lys over, hvad begrebet virtuelt kunstmuseum kan rumme, 

idet jeg jo hævder, at det er andet og mere end at tænke synergi og understøttelse af det 

fysiske museum. 

Løssing (2008) skriver i sin ph.d. om kunstmuseers online tilstedeværelse og ikke om 

virtuelle museer. Hun strækker sig dog så langt, at hun tillægger internettet en forandrende 

indflydelse på formidlingen af kunst: 

Kunsten har taget nettet til sig samtidig med, at nettet griber ind i kunstens sfære og tilbyder et 
nyt rum for skabelsen og formidlingen af kunst. 

(Løssing, 2008, p. 13) 

Langt videre går tidligere fransk kulturminister og forfatter André Malraux i sin vision fra 

1947 om 'fantasiens museum' (le musée imaginaire) også oversat som 'museet uden vægge'. 

Visionen bygger på idéen om, at museumsobjekter og kunstobjekter, der ikke kan flyttes 

(såsom fresker, kirkevinduer etc.), bliver samlet i en slags 'sindets museum'.
85

 Med internettet 

fik Malrauxs vision sin renæssance – og i dag kunne vi måske kalde 'le musée imaginaire' for 

en slags metamuseum – et sted med adgang til kunsten på tværs af de fysiske museer. 

Dog går udviklingen ikke mod et universelt kunstmuseum på internettet, hvor alle brugere kan 

tilgå al verdens kunst. Tværtimod. Som Boehner et al (2005), siger i "Technologies for 

Reflection", så har kunstmuseer på mange måder og gennem lang tid haft travlt med at 

integrere den nye teknologi – men indenfor/offline.
86

 Og hver især. Ydermere ser vi, som 

beskrevet i afsnit 3.3, at den virtuelle udvikling, der er synlig i dag, også går på de enkelte 

museer og deres separate netsteder. At udviklingen først og fremmest går mod at supplere det 

eksisterende netsted enten med museumsprofiler på sociale netsteder som Flikr, Facebook etc. 

eller ved at tilføje nogle features, der integrerer socialt software i en eller anden udformning.  

Men, siger Schweibenz (2004), sammenlignet med den århundrede lange tradition, der ligger 

bag de fysiske museer, er årtierne med internettet kun ganske kort tid. Det er også derfor, at 

der endnu ikke er en præcis afklaring af, hvad et virtuelt museum er: 

Virtual museums on the Internet have been 'under construction' for some ten years now. This is 
a short time compared to the long tradition of 'brick and mortar' museums. Hence the virtual 
museum still lacks a generally accepted definition and even an established term to designate it. 
It is called an on-line museum, electronic museum, hypermuseum, digital museum, 

                                                
85 http://www.encyclopedia.com/doc/1O5-MalrauxAndr.html & 
http://www.home.netspeed.com.au/derek.allan/aesthetics.html 
86 http://cemcom.infosci.cornell.edu/mainsite/uploads/pubs/Technologies%20for%20Reflection.%E2%80%9D.pdf 
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cybermuseum or a Web museum depending on the backgrounds of the practitioners and 
researchers working in this field. 

(Schweibenz, 2004, p. 1) 

Samtidig prøver Schweibenz (2004) at sætte ord på, hvad han definerer som et virtuelt 

museum, når han siger, at et virtuelt museum er en logisk relateret samling af digitale 

objekter, der indgår i et aktivt samspil med de besøgende. Og at fordi internettet har mange 

indgange og en evne til at skabe samhørighed, vil det virtuelle museum overgå traditionelle 

kommunikationsmetoder.
87

 

I samme ånd siger Karp (2004),
88

 tidligere direktør for Museum Domain Management 

Association, at begrebet 'virtuelt museum' er en særdeles magtfuld metafor, der kan indeholde 

både kreativ aktivitet og være en kilde til viden. 

Når Løssing (2008) taler om museal kunstformidling på internettet, handler det for hende om 

udstilling og sammenstilling af fysisk adskilte kunstobjekter (p. 273), der kan give nye 

perspektiver på "udstillingen og museet" (p. 274). Samtidig taler Løssing (2008) gennem-

gående om "nettet som udstillingsramme" (Løssings kapitel 2 ved samme navn) og som 

strategisk værktøj til fordel for det fysiske museum (pp. 115, 116). 

Her oplever jeg igen begrænsningen i at have det fysiske kunstmuseum som udgangspunkt. 

Der bliver en ulighed det virtuelle og det reale imellem, og man kommer til at tænke samling 

og museum frem for formidling og kunstoplevelser som udvidelse af menneskets erfarings-

potentiale. Hvis man følger missionen formuleret allerede tilbage i 1930 (og i 2009 af SMK), 

handler det netop ikke om en samling eller et fysisk kunstmuseum, det handler om at 'berige 

og bevæge mennesket gennem kunst'.  

Når man tænker virtuelt museum, er det nødvendigt at tænke internet som medie og dermed 

bliver det også nødvendigt at gentænke kunstformidling som noget specifikt virtuelt. Det 

bliver nødvendigt at tænke rum, retorik og æstetik med ind. Ligesom det bliver nødvendigt at 

tænke samfundsudvikling og brugerkultur ind. Man må med andre ord tankemæssigt skille det 

fysiske museum fra kunstformidlingen, netop for at kunne opfylde målet om, at bevæge og 

berige mennesket gennem kunst (så kan man senere tænke synergien ind som jeg også gør det 

i kapitel 5).  

Og måske er det med samme begrundelse Steve Dietz, grundlægger af New Media Initiatives 

på Walker Art Center i Minneapolis, i sit konference-paper "Museums in an Interface 

Culture" (1998) argumenterer for nødvendigheden af specielle internetkuratorer – altså (i min 

optik) argumenterer for, at det ikke er nok at kende til kunst, man må også kende sit medie, 

mediets unikke grammatik og miljø – og ikke mindst må man kende og acceptere tidsånden. 

Fordi det handler om formidling. På et nyt sidestillet, selvstændigt medie. Eller for at tage 

Løssing igen, er internettet et medie "der påvirker og udfordrer den museologiske praksis på 

en række måder" (2008, p. 14). 

 

                                                
87 http://icom.museum/pdf/E_news2004/p3_2004-3.pdf 
88 http://icom.museum/pdf/E_news2004/p8_2004-3.pdf 
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sammenfatning 

Som indledning til kapitel 3 og med udgangspunkt i Favrholdt (2005) og Freeland (2001) har 

jeg argumenteret for, at kunsten og kunstoplevelsen er vigtig både for det enkelte menneske 

og for samfundet som helhed. Jeg har argumenteret for, at kunsten udvider den menneskelige 

erfaringsramme og gør os bedre i stand til at forstå og forholde os til vores omverden. 

I afsnit 3.3 har jeg sammenfattet og opstillet de barrierer kunstmuseerne oplever i forhold til 

internettet, barrierer, der måske først og fremmest handler om selvforståelse og 

medieforståelse. Jeg listede en række fordele ved internettet som medie i forhold til at skulle 

formidle kunst, hvoraf den vigtigste fordel muligvis er, at med internettet kan kunstmuseet 

gøre en forskel for mange flere, end de hidtil har kunnet nå. 

Jeg har eksemplificeret online tiltag fra forskellige internationale kunstmuseer og har vist, at 

disse tiltag ofte tager udgangspunkt i et allerede eksisterende netsted og derfor mest supplerer, 

men dog også til en vis grad udvider, den traditionelle kommunikation. 

Med André Malraux som inspiration har jeg argumenteret for, at et virtuelt kunstmuseum 

rækker langt ud over det fysiske museum. At det kan ses som adskilt fra dette i kraft af at 

være et andet, sidestillet medie, når man har formidlingen af kunst og kunstoplevelser som 

omdrejningspunkt. 

Jeg har i de foregående kapitler argumenteret for, at man må have en grundlæggende 

forståelse for internettet som medie, når man skal tænke og planlægge et virtuelt museum. I 

planlægningen skal kultur, brugeradfærd og brugersegmentering tænkes med ind. Ligesom 

man må vurdere de barrierer, man står overfor og tænke udover sin egen selvforståelse og 

ikke mindst kunstforståelse – idet man sætter kunstformidling som omdrejningspunkt, forstået 

som ønsket om gennem kunsten at berige og bevæge.  

Efter analyse af medie, budskab, afsender og modtager kommer nu dét, jeg har kaldt 

emotionelle faktorer. Kapitel 4 fokuserer på, at mennesket er emotionelt påvirkeligt og 

reagerer instinktivt på faktorer som fx 'social cues'. Samtidig baserer kapitlet sig også på, at 

internettets unikke karakter påvirker brugerens oplevelse af fx sted / rum, sprog, billeder og 

æstetik. Derfor er udgangspunktet også, at et virtuelt museum med fordel kan tænke disse 

faktorer med ind for at skabe en positiv holdning blandt brugerne og for at fremme 

kunstoplevelsen, som Favrholdt beskriver det. 
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4. Emotionelle faktorer 

Mennesket er et subjektivt og emotionelt væsen. Og 

ikke mindst er mennesket en helt igennem 

uhelbredelig antropomorfist (Miller, 2001, p. 263). 

Det vil sige, at det er os umuligt ikke at tillægge 

objekter menneskelige egenskaber. Hvem synes fx 

ikke, at det er synd for den stakkels stol og håber, at 

den får sin fod tilbage, før nogen opdager, at den har 

tabt den, så den undgår ydmygelsen? 

Og hvor mange af os har ikke bandet over ting, når de 

med vilje driller os, eller er blevet rasende på 

computeren, når den er for langsom, når den spilder 

vores tid, når den slet og ret ikke gør, som vi siger? 

Vi tillægger objekter menneskelige egenskaber, vi 

bedømmer dem ikke rationelt, men snarere emotionelt, 

og det er faktisk livsnødvendigt at gøre dette i en 

social verden, fordi det ganske enkelt handler om 

vores evne til at være sammen med andre, at samtale, 

siger Miller (2001, p. 266). 

I samme ånd skriver Hoff-Clausen, at vurderingen af et netsted ofte beror på en følelses-

mæssig reaktion, snarere end en intellektuel vurdering (2008, p. 220), at man må stemme 

sindet hos sine brugere: 

Sanseindtrykket af et netsted og den umiddelbare orientering på siden, stemmer brugernes 
følelser og indstilling til retoren (afsenderen) 

(Hoff-Clausen, 2008, p. 222) 

Det betyder også, at når man som kunstmuseum skal tænke virtuelt museum, er der faktorer 

ud over mediet, kunsten og museet, der spiller ind i forhold til hvordan det virtuelle museum 

bliver mødt:  

Values such as enjoyment, status, aesthetics and expressivity become increasingly important, 
and success must be assessed along such 'subjective' dimensions. 

(Sengers 2005, p. 3 citeret i Christensen 2006 p. 49) 

Disse emotionelle, persuasive faktorer har jeg samlet i følgende kapitel. Som det første 

udfolder jeg begrebet rum. Det gør jeg for at se på, hvordan man ud fra denne dimension kan 

skabe et netsted, hvor internetbrugere har lyst til at tilbringe deres tid. Efter rum, vil jeg se på, 

hvorfor brugerinvolvering er vigtigt at tænke med ind i virtuel kunstformidling. Og til sidst vil 

jeg se på, hvordan henholdsvis digital retorik og digital æstetik spiller ind i brugernes 

bedømmelse af et netsted. 

 

 

Figur 21: Jake Cress, Ooops  
http://www.jakecress.com 
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4.1 oplevelsen af rum 

Jeg begyndte første gang at tænke rum i forbindelse med mit speciale og det virtuelle 

museum, da jeg i forårssolen slentrede gennem Museums Quartier i Wien.
89

 Her er det 

lykkedes at skabe et byrum (bestående af en lang række ude- og inderum), hvor folk spontant 

stopper op og har lyst til at tilbringe tid, og hvor de så 'udsættes' for kunst uanset hvorfor de er 

kommet (jf. de fire brugersegmenter, afsnit 2.2.3). Således omtaler Museums Quartier i Wien 

også sig selv som: "a colorful and varied scene developed amid the setting of eminent 

museums and collections". I denne beskrivelse lægges vægt på rummet som ædelstenen i dens 

guld 'setting' af museer og kunstsamlinger. I planlægningen har man først og fremmest tænkt 

urban lifestyle, det vil sige "see and be seen – but most importantly enjoy!"
 90

  

  

  

Figur 22: Museums Quartier, Wien 

 – egne fotos fra studieophold i forbindelse med specialet, april/maj 2009 

Men én ting er byrum i Wien. Noget andet er at tænke byrum ind i internetsammenhænge. 

Her træder Burbules og Gotved ind. Næsten som for at understrege mit udgangspunkt i 

byrum, beskriver Burbules i "The Web as a rhetorical place", hvordan rum på internettet 

dannes ved arkitektur og varige strukturer (2002, p. 5), mens Gotved med sit begreb cyber 

social realitet (jf. kap. 2) ligeledes tænker urbanitet i forhold til internet (og internetkultur). 

Jeg kan altså umiddelbart udlede, at det vil være naturligt at søge inspiration i urbanitet og 

byrum i forhold til at tænke virtuelt museum. At jeg på tankeplan kan sætte det virtuelle 

kunstmuseum op som et velfungerende byrum – for alle og med tilbud til alle – med café, 

                                                
89 se evt. uddybende beskrivelse af tankerne bag Museums Quartier, bilag 6  
90 www.mqw.at/fset_en.html 
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museum, aktiviteter, performance, hygge, samvær, snakkekroge, børn, gamle, møde mellem 

venner af alle observanser, interaktion mellem kunstinteresserede, ikke-kunstinteresserede, 

kunstnysgerrige og tilfældigt forbipasserende. Og dermed prøve at analysere, hvad der skal til 

for at skabe et rum på internettet, hvor folk trives, og som samtidig befordrer kunstoplevelser 

– beriger og bevæger. 

Med byrum og urbanitet i baghovedet satte jeg mig for at fordybe mig i den franske filosof, 

Henri Lefebvre, der siges at have haft måske størst teoretisk indflydelse på begrebet rum og 

urbanitet generelt. I Lefebvres begrebsapparat indgår udtryk som den globale storby (2003, p. 

17), det urbane rum (2003, p. 19), rum som et socialt produkt (2003, p. 154) og det urbanes 

virtuelle natur (2003, p. 45)
91

 – begreber der åbner op for, at rum ikke nødvendigvis er fysisk 

forankret. At internettet kan tænkes som global storby a la Bangkok (jf. internettets 

grundvilkår række-vidde, fart, anonymitet
92

, Gurak 2001),
93

 at det virtuelle kunstmuseum kan 

tænkes som et byrum (jf. internettets grundvilkår rummelighed, Murray 2000), og at det 

museale rum (Løssing, 2008, p. 25) kan tænkes som Lefebvres konstruérbare sociale rum (jf. 

internettets grundvilkår interaktivitet, Gurak 2001). 

Som sidebemærkning er det interessant at notere sig, som Løssing skriver om de danske 

kunstmuseer, at der er en klar divergens i museernes måde at tænke rum på offline versus 

online:
94

 

Det er interessant, at kunstmuseerne, som er vant til at tænke i rum, ikke i højere grad anskuer 
www som et supplerende rum – et mulighedsrum, hvor de blandt andet kan eksperimentere 
med nye udstillingsformer. 

(Løssing, 2008, 162) 

Men hvor Løssing tænker i mulighedsrum, tænker jeg i Lefebvres urbane og sociale rum. Og 

jeg tænker i Lefebvres argument om, at "contrasts, oppositions, super-positions, and 

juxtapositions" skaber nye, anderledes relationer på tværs af afstand og tidsmæssig 

adskillelse, samtidig med at det hverdagsagtige tilfører rummet en dynamik og 

foranderlighed, hvad enten vi interagerer, slentrer gennem byen, søger information eller andet 

(2003, p. 30). Men før jeg forholder alt dette til det virtuelle kunstmuseum, er det relevant at 

undersøge, hvordan det ser ud i tænkningen omkring byrum i dag – om Lefebvres tanker fra 

1970 holder. 

Her kommer arkitekterne Juul & Frost (2008) ind, der netop er i gang med at tænke byrum på 

ny, og landskabsarkitekt og byplanlægger, Louise Kienzl, der har skrevet en komparativ 

afhandling om byrum i henholdsvis Wien og København.  

For arkitekterne Juul & Frost handler et attraktivt og meningsfyldt byrum om, at det kan virke 

som "transformator for forandring og som attraktor for en blanding af befolkningssegmenter". 

Dette betyder, at man som arkitekt skal have fokus på det "midlertidige, på kontrasterende 

værdier og på potentialer" (2008, p. 1). Og, siger de videre, rum skal tænkes som en 

                                                
91 min oversættelse af: global city, urban space, social space as product, the urban and its virtual nature 
92 anonymitet fremhæves af Simmel som værende af social betydning i den urbane tænkemåde, mens Gurak som nævnt i 
afsnit 1.2.3 bruger det som et af internettets action terms / grundvilkår  
93 at tænke et virtuelt museum som et sted eller et rum på internettet understøttes også af Meyrowitz (1997, p. 66), der siger 
"cyberspace er en benævnelse, som implicit anerkender betydningen af Internettet som et udtrykkeligt sted, ikke blot en 
samling af et bestemt budskabsindhold" 
94 dette argumenterede jeg ligeledes for i min metode 
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kompleks, foranderlig forening af relationer, indtryk, sociale praksisser, konkrete elementer 

og oplevelser – og ikke mindst som noget, hvor både bruger og planlægger har indflydelse på 

udformningen (2008, p. 2). 

Landskabsarkitekt Louise Kienzl siger om dét at skabe et attraktivt byrum, at overraskelse er 

en faktor, der har indflydelse på den opmærksomhed, man giver et byrum og samtidig er med 

til at lette tilvænningsfasen, når det endnu er nyt (bilag 3). 

Et museum skal rumme brugernes motiver, selvom de ligger uden for museet, skrev jeg i 

afsnit 3.2, og i samme ånd siger Kienzl, at det ofte er det uplanlagte, det man ikke har taget 

højde for, der bidrager til kvaliteten: 

Die Faszination und Qualität einer Stadt entsteht aus der Widersprüchlichkeit von Ordnung und 
Chaos … gerade das Ungeplante, das Nicht-Gewollte, das Überraschende und Fremde sind 
wesentliche Elemente die zur Qualität beitragen.95 

(Kienzl, bilag3) 

Hun tilføjer at i gode byrum og frirum ligger en kombination af nødvendige, frivillige og 

sociale aktiviteter inklusiv mulighed for at lære, lege, genoplade. Dette har sin grund i, at ud 

af de fire vigtigste faktorer i forhold til at føle livskvalitet (Meyrat-Schlee, 1993), ligger 

mellemmenneskelig kontakt og kommunikationen som det næstvigtigste.
96

 

I sin afhandling har Kienzl undersøgt menneskets grundbehov, som noget der skal tænkes 

med ind i det rum man planlægger. Det handler om behovet for kontakt versus isolation, om 

behovet for oplevelser, udfoldelse og leg versus struktur og identifikation, om behovet for 

æstetik og sikkerhed. Hvilket stemmer helt overens med en svensk tv-udsendelse om byrum, 

der skildrede, hvordan man, når man skaber byrum, skal sørge for, at mennesker kan dække 

ryggen og observere både i periferien og i selve rummet. På Gammeltorv kan man fx stå langs 

bygningerne og kigge ind, man kan også stå op ad springvandet og være med, eller placere sig 

ved (eller på) de omkringliggende mure og være med (eller ikke være med) – også illustreret 

på billederne på forrige side fra MQ, Wien. Som eksempel på det modsatte blev Jarmers Plads 

sat op som en plads, hvor ingen af disse muligheder er tænkt med i rummet, hvorfor pladsen 

altid er tom.
97

 

Med Augés ord handler det om forskellen på places og non-places, om hvorvidt man kan gøre 

et sted personligt, skabe identifikation og en følelse tilhørsforhold. For aldrig før har det været 

så vigtigt som nu, at den enkelte kan skabe mening ud af noget (Augé, 1995, p. 37). Augés 

pointe illustreres nok bedst i følgende billeder af non-places. Billederne viser tydeligt, at de 

kunne være taget hvor som helst i verden, intet identificerer de afbillede steder som tilhørende 

en specifik geografi. På det første billede er det endog umuligt af fastslå præcis, hvad rummet 

er: om det er et mega-stadion, en lufthavn, et storcenter … og som sådan er det også umuligt 

at forholde sig personligt til stedet, at opnå en følelse af personligt forhold til stedet (Augé, 

1995, p. 79). 

                                                
95frit oversat: Det fascinerende ved en by og oplevelsen af, at den har kvalitet, opstår i modsætningen mellem orden og kaos 
...  netop det uplanlagte, det ikke-villede, det overraskende og fremmedartede er faktorer, der i væsentlig grad bidrager til en 
bys kvalitet. 
96 hvor de tre andre er: tilfredshed med arbejde som nr. 1, pænt boligområde som nr. 3, fritid og rejser som nr. 4 
97 For yderligere uddybning af liv i byrum har DR en interessant hjemmeside, hvor de viser tidligere programmer om seks 
forskellige byrum - og to arkitekters bud på, hvordan hvert byrum kan fornys: 
http://www.dr.dk/Undervisning/ByensRum/Tv-programmer/20060705101006.htm 
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Figur 23: eksempler på non-places 

vi kunne i princippet være hvor som helst i verden, fx kunne supermarkedet øverst til højre være Føtex i Frederiksberg 
Centeret, men er et supermarked i Tyskland. Ligeledes kunne nederste venstre billede være Nørre Port Station i 
København, men er en station i Frankrig. 

 

Behovet for at kunne identificere sig med noget og nogen knytter sig både til det konkrete 

rum / det konkrete sted og til et menneskes sociale omverden. Man opbygger identifikation 

(og dermed et positivt forhold) til sin omverden gennem deltagelse. 

Das Bedürfnis nach Identifikation besteht sowohl für die physische als auch für die soziale 
Umwelt. Man baut eine positive emotionale Beziehung zu seiner Umwelt auf.  Identifikation mit 
seiner sozialen Umwelt bedeutet teilnehmen am geschehen.98 

(Kienzl, bilag3) 

Og samtidig handler det om at kunne orientere sig og at kunne sætte sin omverden i forhold til 

noget (og sig selv) – fordi det skaber en følelsesmæssig tryghed: 

Das Bedürfnis nach Struktur: sich orientieren zu können, Dinge seiner Umwelt im Verhältnis zu 
sich selbst stellen, ein Gefühl von Geborgenheit zu haben, den Weg zu finden oder Orte 
wiederzufinden, zu wissen wo man sich befindet, gibt den Menschen eine emotionelle 
Sicherheit, die sehr zu seiner Lebensqualität beiträgt.99 

(Kienzl, bilag3) 

                                                
98 Frit oversat: Mennesket har behov for både at kunne identificere sig med sin fysiske og sin sociale omverden. Man har 
brug for at kunne opbygge et positivt følelsesmæssigt forhold til sin omverden. Dette sker gennem deltagelse. 
99 Frit oversat: Følelsen af struktur giver tryghed: at kunne orientere sig, at kunne sætte ting i sin omverden i forhold til sig 
selv, at føle sig beskyttet, at kunne finde vej eller genfinde steder, at vide hvor man befinder sig. Det giver mennesket en 
følelse af tryghed, der er yderst vigtig for at kunne føle livskvalitet. 
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Rum er altså ikke bare rum. Rum kan skabe tryghed, velvære, engagere og befordre samvær 

og dialog på tværs af normale skel – hvis det er tænkt godt. Og hvis det giver plads til de 

sociale funktioner, mennesket har behov for. Således kommer vi via rum tilbage til det, jeg 

tidligere har beskrevet i socialt software og brugerkultur, nemlig brugernes behov for at kunne 

sætte spor, at kunne være med til at præge et netsted blandt andet gennem deres egne bidrag. I 

relation til et virtuelt kunstmuseum bliver dette tofold, idet brugerdeltagelse ikke blot kan 

skabe en positiv identifikation i forhold til netstedet, men også kan være vigtig for selve 

kunstoplevelsen. Derfor ser jeg i følgende afsnit på, hvordan brugerdeltagelse kan være med 

til at fremme kunstoplevelsen både for den enkelte bruger og generelt. 

 

 4.2 brugerinvolvering & socialt software 

Klastrup (2006) har skrevet at uanset om et kunstmuseum er med på 'bølgen' eller ej, så foto-

graferer brugerne på museet, skriver blogindlæg om museet, skaber nye sammenhænge i 

udstillingerne etc. Og videre skriver Ellis (2007) om socialt software og dets fordele for 

museet, at "The visibility of web 2.0 and the amount of discussion around it can be used to a 

museums advantage, generating publicity and online interest". Men det bør nok ikke være 

hovedargumenterne for at integrere socialt software i sit virtuelle kunstmuseum – at det er god 

reklame, eller at brugerne i forvejen fotograferer værkerne. 

Hvis vi ser tilbage til afsnit 4.1, blev menneskets grundbehov for identifikation nævnt (Gehl, 

1971 i interview med Louise Kienzl, bilag 3). Dette at skabe en relation til noget gennem 

deltagelse og dermed kunne identificere sig med et sted, er altså et basalt behov. Og det er 

netop her socialt software excellerer – ved at give mulighed for interaktion og bruger-

deltagelse, ved at give brugerne mulighed for at være skabende og medskabende, at give dem 

følelsen af ejerskab, at kunne identificere sig med netstedet. Det handler med andre ord om at 

lade brugeren opleve sin egen tilstedeværelse, eller som Hoff-Clausen udtrykker det lidt mere 

sarkastisk: 

'At dele' sin viden, sine tanker, sine yndlingslinks, sine opskrifter, sine litteraturlister, sine 
købserfaringer og sine oplevelser udi snart sagt hvad som helst, er særlig centralt. 

(Hoff-Clausen, 2008, p. 219) 

Samtidig kan et museums netsted (gennem socialt software) blive et sted hvor museet 

udvikler sit forhold til gæsterne – fx kan kunstmuseer og brugere i fællesskab "opbygge og 

udveksle viden og ressourcer til fordel for hinanden. Brugere kan få plads som aktive, 

refleksive videnproducenter, mens kunstmuseerne udvikler og aktualiserer sig i rollen som 

vidensnetværk". (Pold 2007, p. 28).  

Det vigtige ved socialt software er således at det fremmer kreativitet, selviscenesættelse og 

samvær – faktorer, der har stor indflydelse på tilhørsforhold og loyalitet (Zeger, bilag 4). Men 

der ligger også nogle mere konkrete aspekter gemt i social software. Med social software kan 

brugerne komme tæt på kunsten på nye måder – de kan for eksempel få mulighed for at 

eksperimentere med værkernes komposition, farvelag og billedlag. Eller med sammensætning 

af værker i selvforanstaltede udstillinger. Det vigtige her er, at man ved at deltage bliver 

hjulpet i sin proces med at forstå og tolke, idet vi konstruerer mening, når vi deltager 

(MacArthur, 2007a, p. 5). Det understreges også af Favrholdt (2005), der skriver, at man ikke 
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kun kan læse sig til at have forstand på billedkunst, men skal se, se, se og se godt efter
100

 – og 

så udvide sin erkendelse ved selv at skabe (p. 52). 

Således udvider kunstoplevelsen sig, når vi går ind og 'undersøger' et kunstværk på nye måder 

– kunstværket begynder at åbne op for personlig fortolkning på helt nye måder, og dermed for 

nye oplevelser af kunsten og med kunsten.  

Hvad sker der fx, når vi genfortolker Escher som digitalfoto eller i lego … 

 

Figur 24: Maurits Cornelis Eschers "Relativity" i 'original udgave' 

 

                                                
100 Favrholdt sammenligner det også med, når en lægestuderende skal lære at se anormaliteter på et røntgenbillede af et par 
lunger, det er noget der kræver træning – netop i at se … og få øje på 
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Figur 25: Eschers "Relativity" fortolket som foto –  

http://www.flickr.com/photos/lfaisco/2744688821/ 
På dette foto ser man, hvordan fotografen med inspiration i Escher har set en struktur fra en helt ny vinkel, hvordan 
verden pludselig kan vendes på hovedet når perspektivet fordrejes/fornyes. Hvad der egentlig er noget så kedeligt som 
en nedlagt varmecentral bliver pludselig et muligt kunstværk, eller i hvert fald en genspejling af et kunstværk og en 
kommentar til en kunstner, der har vist os en ny måde at se på.  

 

Figur 26: Eschers "Relativity" fortolket i lego 

http://homepage.ntlworld.com/andrew.lipson/escher/relativity.html 
Her viser fortolkeren legen i kunsten og i måden at se på (i både materiale og farver). Det umulige bliver sjovt, hyggeligt 
og let at forholde sig til. Og en nysgerrighed og genkendelsens glæde genopstår fra barndommens timer begravet i Lego. 

http://www.flickr.com/photos/lfaisco/2744688821/
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Et værk kan fortælle mange historier, og brugere kan være med til at fortælle dem, fortolke 

dem, og dermed skabe ny forståelse af kunsten. Samtidig kan den slags personlige bidrag 

være med til at etablere en følelse af tilhørsforhold både for bidragyderen og for dem der ser, 

at brugere bliver inkluderet (jf. sympatiens ethos, som uddybes i afsnit 4.3).  

Her genfortælles Edvard Hopper og hans fortolkning af det ensomme, urbane og postmodern-

istiske liv af Michael Bedard i "Sitting Ducks" (1998). 

 

Figur 27: Edvard Hopper (1882 - 1967) 'Nighthawks' fra 1942 

Hoppers om ensomme byboer bliver hos Bedard til en and på nattevandring. Heldigvis er 

byen, det urbane (som også internettet) kendetegnet ved, at der findes andre 'natteeksistenser', 

så Beards and finder nogen den kan være ensom sammen med, nogen der ligner den selv (så 

måske findes den universelle ensomhed kun som depressiv tilstand, idet vi tilsyneladende 

altid kan genfinde os selv – men det er en anden historie). 

 

Figur 28: Bedards 'Decoy Café' 1 
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Pludselig bliver historien dramatisk og illustrerer samtidig et andet typisk urbant fænomen (og 

ligeledes kendetegnende for internettet): at folk ikke altid er, hvad de udgiver sig for at være. 

Historien om Hoppers natteravne har pludselig udviklet sig fra diskussionen af menneskets 

eventuelle universelle ensomhed (og behovet for at dele ensomheden med nogen) til at handle 

om de farer, der kan lure i det tilsyneladende uskyldige. Og næste gang vi ser en Hopper 

udstilling, opdager vi måske nye fortsættelser i hans tilsyneladende stille(stående) billeder. 

 

Figur 29: Bedards 'Decoy Café' 2 

Foregående eksempler skal illustrere, at muligheden for at interagere med kunsten kan give 

nye oplevelser. At interaktion kan stimulere kreativitet, udvide vores indsyn og dermed øge 

muligheden for unikke kunstoplevelser. Hvilket dermed kan befordre chancen for, at vi 

beriges og bevæges. Via socialt software. 

Således kan et virtuelt kunstmuseum måske også med fordel lade sine brugere være med til at 

skabe samlingerne. Museet kan lade brugerne fotografere værkerne, lade brugerne tegne dem 

og fortolke dem: fx kan et kunstværk tolkes som lyd, en kunstinstallationen som farve, 

skulpturen som digt, maleriet som 'tag' etc. 

Men nu er det jo ikke sådan at mennesket altid kaster sig aktivt og engageret ud i verden 

(Lefebvre 2003, p. 181), og Lovink (2005) taler ligefrem om retten til not-working og 

forklarer: 

Browsing, watching, reading, waiting, thinking, deleting, chatting, skipping and surfing are the 
default conditions of online life. Total involvement implies madness to the highest degree. 
What characterizes networks is a shared sense of a potentiality that does not have to be 
realized. 

(Lovink, 2005, p. 19) 

Denne ret til ikke at lave noget, til ikke at deltage (underforstået når man vel og mærke har 

muligheden for at deltage) ligger fint på linje med menneskets grundbehov for vekselvirkning 
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mellem kontakt og isolation, som beskrevet af Kienzl i afsnit 4.1. Og ligeledes jf. den svenske 

tv-udsendelse om at et byrum skal give mulighed for, at man både kan stå i yderkanten, se ind 

og være passiv, og kan stå midt i livet og være deltagende. 

Alligevel vil et virtuelt kunstmuseum altid vinde ved at åbne for brugerdeltagelse, siger 

MacArthur, pga. 'the Power Law of Participation': 

The participation of even a small sample of our audience can have benefits far beyond the 
small group of direct participants ... even if relatively few 'power' users are making full use of 
the tools of participation, the benefits extend to all members of an online community. 

(MacArthur 2007a, p. 5) 

Det hænger sammen med, at der er dynamik og liv at betragte eller deltage i efter eget valg – 

at der under alle omstændigheder sker en udvikling, der gør det interessant at komme tilbage 

– hvad enten det næste gang er for at deltage eller betragte. Eller som Engholm skriver, så har 

internettet en dobbeltfunktion, fordi det både er et vindue vi sanser igennem, og et sted vi er 

aktive (2004, p. 58). 

 

4.3 digital retorik 

At skabe overbevisning, sådan definerede Aristoteles retorikkens rolle.
101

 At overbevise, 

bevise og vise. Men retorikken skal også fornøje (delectare) og bevæge (movere) tilføjede 

Cicero.
102

 Det betyder med andre ord, at et virtuelt kunstmuseum skal overtale sine brugere 

tofold: til at se netstedets værdi, og til at forstå kunsten. Samtidig skal dette gøres, så det 

underholder og bevæger. 

Retorikkens udgangspunkt er, at sproget ikke blot refererer, det skaber verden (Hoff-Clausen, 

2008, p. 41) – tag fx skattetryk versus velfærdsbidrag: hvordan vi italesætter noget farver 

vores opfattelse af dette, så når vi taler skattetryk, får vi ondt af os selv, bliver harme over, at 

vi trykkes ned af staten, hvis vi derimod taler om velfærdsbidrag kan vi sove sødt i bevidst-

heden om, at vi har bidraget til det fælles bedste, at vi har været med til at sørge for, at vi 

lever i et godt og velfungerende land. 

Derfor betyder det også noget, hvordan vi som virtuelt kunstmuseum griber retorikken på 

vores netsted an, og som Finnemann (2005, p. 121) siger, så er sproget på internettet markant 

forskelligt fra sprogbrug i andre medier. I internettets sprogbrug finder vi blandt andet Guraks 

mundtlighed og skødesløshed (2001, p. 30, 32), eller den menneskelige stemme som The 

Cluetrain Manifesto formulerer det:  

[Internet users] communicate in language that is natural, open, honest, direct, funny and often 
shocking. Whether explaining or complaining, joking or serious, the human voice is 
unmistakably genuine. It can't be faked. 

(http://www.cluetrain.com, indledning) 

I forhold til brugerne betyder det for et virtuelt kunstmuseum, at den traditionelle museums-

formidling (kendetegnet ved autoritet) må afløses af dialog og vægt på personliggørelse og 

                                                
101 fra "Retorik" (1996) 
102 fra "Selected Works" (1974) 



83 

 

ligesindethed (jf. afsnit 3.3). Og, skriver Hoff-Clausen (2008), på internettet må retor både 

vise en vis ydmyghed og respekt i forhold til modtager: 

I en kommunikationsform, hvor 'tilhørerne' spiller en så aktiv rolle, både når kommunikation 
opsøges, og når tekster omgås gennem klik, scroll og kommentarer, spiller oplevelsen af 
gensidig sympati og respekt en afgørende rolle for villigheden til at engagere sig i 
kommunikation. 

(Hoff-Clausen, 2008, p. 220) 

På internettet er dét stilen, der er afgørende for, om brugerne bliver eller straks går videre. En 

retor skal være værd at slå følge med. Som Hoff-Clausen siger, så er det ikke for ingenting, at 

man taler om at finde den rette stemme i teksten (2008, p. 222). 

Det handler basalt set om dét Aristoteles kaldte eunoia, altså goodwill over for et netsted, eller 

det som Cicero betegnede som sympatiens ethos, noget der spiller en væsentlig rolle netop på 

internettet, "fordi tilhørerne langt fra er givet" (Hoff-Clausen, 2008, p. 220). 

Samtidig ligger der i onlinekulturen en forventning fra brugerne om at kunne komme til orde. 

Som Hoff-Clausen skriver, hvis man vil engagere brugerne, så kræver det at de får kontrollen 

(2008, p. 185). Her kommer begrebet agency ind, altså kapaciteten til at handle retorisk og 

udvirke en forandring (Hoff-Clausen, 2008, p. 52). Selvom internettet omtales og italesættes 

som et demokratisk medie, er det langt fra alle, der har muligheden for at blive hørt (Hoff-

Clausen, 2008, p. 214). Et virtuelt kunstmuseum kan således sætte bevidst ind her, skabe 

plads til at brugerne får indflydelse, får en oplevelse af netstedet som deres eget. Dermed kan 

museet vinde brugernes sympati og loyalitet. 

 

4.3.1 det visuelle argument 

For netop et virtuelt kunstmuseum kommer billedernes særegne retorik ind som noget 

essentielt. Kjeldsen argumenterer for, at billeder er et effektivt retorisk værktøj, fordi billeder 

både kan skabe selvsyn (evidens) og kan fungere som sprog (2006, p. 163). Billeder kan 

skabe nærvær, realisme, dokumentation, umiddelbarhed – og det effektive retoriske billede 

forener den "æstetiske og den argumentative fortætning" (p. 167). Med andre ord handler det 

ikke bare om at vise kunsten i billeder, men også at argumentere for kunstoplevelsen qua 

billeder, altså illustrere pointer, der kan være med til at styrke kunstoplevelsen. Og siger 

Kjeldsen om billeder (i stil med hvad MacArthur og Favrholdt siger om brugerdeltagelse jf. 

afsnit 4.2): 

det retorisk værdifulde er, at beskueren i aktiv medskaben selv søger at konstruere 
argumenter. 

(Kjeldsen, 2006, p. 169) 

Det skal forstås sådan, at vi indgår i en proces, når vi ser et billede. En proces hvor også tanke 

og følelse bliver aktiveret. Samtidig forstærker vi indirekte et billedes budskab, når vi tolker 

det. Og at et billede kan være en stærk kommunikation illustreres måske allertydeligst 

gennem følgende reklame for avisen Information: 
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Figur 30: Informations reklame for sig selv 

reklamen anklager på satirisk vis konkurrenterne for at være overfladiske 

 

Reklamens budskab er tydeligt at aflæse. I ord havde man selvfølgelig kunne skrive: 'I 

modsætning til andre aviser, der kun ser på den kapitalistiske, materialistiske og dermed 

overfladiske side af tilværelsen, engagerer vi os i verden og ser ikke kun på de pæne sider 

men også på skyggesiderne. Vi ser det forfærdelige i, at nogen har alt og andre intet.'  

Men i rene ord bliver budskabet en del mindre sofistikeret end det visuelle budskab – og 

sandsynligheden for at vi ville læse en så lang reklametekst er desuden lille, mens vi på 

ganske få sekunder klart og tydeligt når at opfatte budskabet i billedet. 

Nu er det ikke min mening, at argumentere for, at billeder skal afløse tekst. Blot vil jeg 

understrege, at billeder kan spille en vigtig rolle i relation til tekst, idet de kan gå ind og 

understrege eller forstærke et budskab og fremme forståelsen af noget.
103

 En egenskab, der 

forvandler billeder til ideelle visuelle redskaber i forhold til kunstfortolkningen. 

 

  

                                                
103 om de forskellige forhold billeder og tekst kan indgå i – i forhold til hinanden – se fx Roland Bartes (1980): Billedets 
retorik, eller Scott McCloud (1993): Understanding Comics – the Invisible Art 
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4.4 digital æstetik 

Som jeg nævnte i min metode debatteres æstetik og funktion (som også her i tegneserien): 

 

Figur 31: funktionalitet, æstetik eller bare buzzwords 

For nogle handler et netsted udelukkende om funktionalitet, og argumentet for dette er, at alt 

andet forstyrrer og forvirrer.
104

 Og selvfølgelig er det muligt at finde netsteder, hvor det 

visuelle dominerer i en grad, at det kan virke forstyrrende, og hvor det samlede indtryk 

snarere kendetegnes ved designerens begejstring over designværktøjet end ved bevidst 

æstetisk understøttelse af indhold. Ikke desto mindre er det æstetiske indtryk af et netsted 

afgørende for, om brugerne bliver eller hastigt surfer videre (Hoff-Clausen, 2008, p. 220), og 

dermed medbestemmende faktor for om brugerne har lyst til at tilbringe deres tid i det rum, 

det virtuelle museum har skabt. 

Et netsteds æstetik kan sammenlignes med en tekst eller tales exordium (indledning). Og 

exordiet er et særligt vigtigt sted ifølge både Aristoteles og Cicero. Det er nemlig i exordiet, 

man stemmer sit publikum – enten positivt eller negativt (Hoff-Clausen, 2008, p. 223). Det vil 

sige, at i relation til internettet kan æstetikken eller et netsteds visuelle udtryk ses som 

indledningen til en samtale, som det stemningsskabende. Og så meget desto vigtigere bliver 

dette, når man husker på, at æstetik også er et menneskeligt grundbehov (Kienzl, bilag 3). At 

æstetikken spiller en væsentlig rolle for kunstoplevelsen (Favrholdt, 2005, p. 56). Og ikke 

mindst at æstetikken kan være med til at aktivere glæden ved at skabe mening i noget 

(Thyssen, 2003, p. 23). 

Et virtuelt kunstmuseum kan skabe en forskydning gennem æstetiske virkemidler.
105

 En 

forskydning mellem det objektive og det subjektive, mellem indholdet og fortolkningen. I 

denne forskydning opstår et anderledes forståelsesrum, hvor mødet mellem bruger og kunst 

bringer ny mening frem. Med andre ord, kan man gennem æstetik nå et perceptionsniveau, der 

ligger ud over bevidstheden og den kritiske bedømmelse (Raffnsøe, 2005, p. 73). Denne 

forskydning skabt af det æstetiske passer ind i, hvad Lefebvre sagde om dét at skabe rum 

(afsnit 4.1), at "contrasts, oppositions, super-positions, and juxtapositions" skaber nye, 

anderledes relationer på tværs af afstand og tidsmæssig adskillelse. For et virtuelt kunst-

museum betyder det, at bevidst brug af æstetiske virkemidler kan understøtte brugernes 

fortolknings- og forståelsesproces, kan fremme refleksion og erkendelse og dermed berige og 

bevæge. Samtidig er æstetikken afgørende for den tillid man som bruger føler i forhold til et 

                                                
104 holdning hos fx funktionalitetsguru Jakob Nielsen: http://www.useit.com 
105 forskydning, mellemrum, juxtapositioner – teoretikere som Thyssen, Bolter, Cubitt har hvert deres navn for dette begreb – 
men umiddelbart dækker de det samme 
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netsted, noget der er særligt afgørende for et kunstmuseum, skriver designforsker Lisbeth 

Thorlacius: 

A functional Web site, but void of well thought out aesthetic means of effect, for an art 
museum would have low credibility and might be detrimental to the museum's image, even if 
navigation and information search worked perfectly. 

(Thorlacius, 2007, p. 70) 

Også faktorer som brugerens identitet, selvforståelse og autenticitet påvirkes af æstetik. Og 

æstetik virker ligeledes ind på "selvafsløring og selvtransformation" (Raffnsøe, 2005, p. 74), 

jf. tidens behov for at afsøge sig selv som beskrevet i afsnit 2.1. Det betyder, at hvis et virtuelt 

kunstmuseum, bevidst arbejder med sit æstetiske udtryk, kan museet bruge æstetikken til at 

bistå brugerne i deres afsøgen af dem selv gennem kunsten og gennem de erkendelser, 

kunsten kan bibringe. Men her må jeg også påpege, at æstetik ikke handler om at lægge et 

forskønnende lag over hverken netsted, kunst eller tilværelse, for det hæslige er blevet et 

ligeså vigtigt æstetisk virkemiddel som det skønne.
106

 Det handler derimod om visuelt at 

inspirere og understøtte. Og om at æstetikken kan føre en følelse af tilstedeværelse med sig. 

Samtidig understøtter æstetikken selvfølgelig et netsteds indhold og funktion, idet den 

understreger og fremhæver budskaber og dermed gør indhold lettere tilgængeligt (Thorlacius, 

2007, p. 68). 

 

4.4.1 webdesign 

Thorlacius har det udgangspunkt, at når man tænker design, skal man vælge mellem to trends: 

det modernistiske (minimalistisk funktionalisme) eller det oplevelsesorienterede (det trashede, 

hypermedierede). Min tese er derimod, at netop i forbindelse med kunst, kunstoplevelse og 

formidling på internettet, er det rigtige at veksle og sammenstille. At opstille paradokser ved 

at lade maximalisme spille op mod minimalisme, lade det trashede og det uskønne stå som 

kontrast til det skønne. Jf. dét at skabe forskydning, skabe et udtryk, der fordrer til eftertanke 

og ikke bare glider i baggrunden. For som skrevet handler det ikke om at forskønne, det 

handler om at skabe en dynamik, der kan understøtte refleksion og kunstoplevelse. Som 

Desmet (2003, p. 5) argumenterer for, så fører lutter behagelige følelser til kedsomhed og 

forudsigelighed, hvilket i relation til et virtuelt kunstmuseum modvirker en evt. ambition om 

at udvide folks erfaringsramme, at berige og bevæge. Samtidig kan man med udgangspunkt i 

kunsten argumentere for, at heller ikke den altid vægter det skønne, men i ligeså høj grad 

bruger det hæslige til at formidle sit budskab. 

Jeg tror, at især for et kunstmuseum bør det handle om at fange tiden, som den er på vej. Og 

de nyeste strømninger fra internationale designskoler viser grafiske udtryk, der tager for givet, 

at brugerne er blevet så avancerede, at de let finder rundt i sammensatte, fragmentariske 

udtryk. Der tænkes af de unge designere relativt lidt i traditionel funktionalitet og relativt 

meget i fornyelse, afveksling og kontrast. Der tænkes i det hæslige, det absurde, det 

overforskønnede og det pudsige som illustreret i de efterfølgende eksempler: 

                                                
106 for uddybning af den hæslige eller uskønne æstetik se Thyssen (2005, p. 38) og Favrholdt (2005, p. 56) 
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Figur 32: tidens grafiske udtryk 

Disse grafiske udtryk fra England, Frankrig, Italien og Spanien viser kontraster, det hæslige og over-idylliserede. 
Grafikerne viser både det fragmentariske og kontrastfyldte i verdenen, men uden at forklare noget …  

 

Samtidig er der en tendens til 'ikke-design' fx på et netsted så populært som Facebook. 

Klastrup hævder ligefrem, at populariteten skyldes netop 'ikke-designet', dét at Facebook er 

æstetisk neutralt.
107

 Hvilket er en interessant pointe om end svær at sige meget mere om på 

nuværende tidspunkt, da tanken om ikke-design endnu ikke er så udbredt, at man se det som 

en trend og dermed afgøre dens vægt i forhold til andre trends. 

 

sammenfatning 

Det virtuelle kunstmuseum kan med fordel tænkes som byrum. Med udgangspunkt i 

arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere kan man lade sig inspirere til at skabe rum, 

brugere har lyst til at tilbringe deres tid i, rum der fremmer samvær, aktivitet, hygge og ikke 

mindst indsigt. Med plads til mange brugersegmenter. Med plads til det uplanlagte og 

kontrasterne – og som mulighed for at brugere kan være både tilskuere og deltagende. 

                                                
107 'Hvorfor bruger vi Facebook – tre teser v/Lisbeth Klastrup', foredrag på IT-U, maj 2009 
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Man kan forestille sig det virtuelle kunstmuseum som byrum, hvor de fire brugersegmenter 

fra afsnit 2.2.3 alle bliver tilgodeset: 

1. hyggebrowsere slentrer på må og få, oplever, bliver inspireret, husker og kommer igen, 

når behov for enten hygge, inspiration eller kunstoplevelse opstår 

2. informationssøgende går målbevidst til relevante steder, bliver oplyst, tilfredsstillet og får 

måske øje på nye vinkler, der skal undersøges eller får øje på muligheden for at hygge sig 

efter endt mission 

3. potentielle museumsgæster bliver inspireret før eller efter et besøg på det fysiske museum 

– får udvidet deres oplevelse i et samspil mellem det virtuelle og det reale 

4. aktive engagerer sig med hinanden og med museet i et samspil mellem det virtuelle og det 

reale (fotos, virtuelle udstillinger, der kan ses på det fysiske museum etc.) 

Socialt software er vigtigt at tænke med ind i et virtuelt kunstmuseum, fordi det kan være med 

til at skabe engagement og goodwill – men også fordi det kan befordre kunstoplevelser, give 

brugerne en følelse af at blive beriget. Det handler om at genfinde den enkelte (sig selv) i 

mængden. 

Internettets dobbeltrolle – dels som vindue man sanser gennem, dels som et sted man er aktiv 

– betyder at der skal være plads til not-working, såvel som deltagelse. 

Den rigtigt tænkte retorik kan være med til at skabe sympati for afsender, og skabe ligesindet 

dialog med modtager/bruger. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at internettets 

sprog adskiller sig fra sproget på andre medier. Samtidig er det interessant for et virtuelt 

kunstmuseum at notere sig, at billeder har en særegen retorik og således kan være med til at 

illustrere pointer, fremme indsigt og dermed også kunstoplevelserne. 

Æstetik er et menneskeligt grundbehov og ligger også i tanken om byrum, ligesom den spiller 

en væsentlig rolle i forhold til kunstoplevelsen. Bevidst brug af æstetik (både den skønne og 

den hæslige) kan skabe overraskelser, kontraster og nye sammenstillinger, der bevæger og 

bibringer nye erkendelser i forhold til kunsten. 

Med dette kapitel har jeg påpeget nogle faktorer, det er nødvendigt at tænke med i et virtuelt 

museum dels for at tilgodese internettets unikke karakter som medie, dels for at skabe et 

netsted folk har lyst til at være på, komme tilbage til og føler tilhørsforhold til.  

I det følgende kapitel vil jeg eksemplificere nogle af de resultater, jeg er nået frem til i de 

foregående analyser. Kapitel 5 bliver i stil og form anderledes end de øvrige kapitler, idet jeg 

bevæger mig delvist bort fra argumenter og belæg og mere over i at tænke kreativitet og 

idékatalog.  
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5. Designspace 

Noget der relaterer sig til både vores tid, til internettet og rummet er dét Augé kalder 

supermodernitetens tre gange overmål: overmål af hændelser (events), overmål af plads 

(space) og overmål af individuelle referencer
108

 (Augé 1995, p. 109). Som refereret i afsnit 

3.0 er vi som moderne mennesker udsat for så mange stimuli, at vi risikerer at kortslutte. Og 

her kan kunsten og det virtuelle kunstmuseum komme os til hjælp. Ved at hjælpe os med at 

sortere, tolke, forstå og skabe referencer – tilbage til historien, til geografien og det 

universelle. 

Som beskrevet i metoden beskæftiger designteorien sig med at ændre betingelser og 

potentialet for menneskelige handlinger – gennem tanke og kreativ overvindelse af de givne 

grænser (Löwgren & Stolterman 2004, pp. viii, 17). Med andre ord handler det her om at 

tænke vision. Og igen kommer Malraux' museum uden grænser ind; det samme gør Weils 

'place of wonder'; og ikke mindst Skramstads vision om, at kunstmuseet skal give værdi og 

mening til folks liv og på samme tid strække og forstørre deres opfattelse af verden (refereret i 

afsnit 3.6).
 109

 Som også ovenstående afsnit angiver, betyder det at et virtuelt kunstmuseum 

kan hjælpe brugerne med at skabe overblik, mening og referencer, der giver en forståelse af os 

selv, vores historie og vores tid.  

 

5.1 muligt univers 

Et netsteds fornemste opgave i dag er ‟at skabe rammerne for den interessante samtale‟, siger 

den kendte internetguru Arianna Huffington i et interview til Weekendavisen (2007). Det 

betyder, at de overordnede parametre bliver at give plads til dialog, mulighed for at netværke 

på tværs af interesser, tid og rum, samt ikke mindst at give brugerne mulighed for at engagere 

sig. Mulighed for selvrealisering, men også samrealisering, er afgørende for, hvilken 

tilknytning brugerne føler (se evt. afsnit 2.1) – hvilket også ligger bag hele ideologien i 

udviklingen af social software og netfællesskaber. Og alt dette har igen indflydelse på en 

afsenders succes i forhold til at bruge internettet som medie. Museum og brugere skal kunne 

opbygge en relation til hinanden. Der skal være plads til at brugerne kan føle engagement og 

tilhørsforhold. Hvilket bedst sker ved, at museet accepterer netstedet som et fælles univers, 

der deles demokratisk af kunstmuseum og brugere. Måske man ligefrem kan tænke sig 

kunstmuseet som skabende rammerne, og brugerne som skabere af indhold. 

Bagvedliggende idé: et sted hvor folk har lyst til at hænge ud, hvor de føler sig 'hjemme', hvor 

de udsættes for kunst uanset hvorfor de kommer og hvad de laver = kunsten skal være alle 

vegne, fordi selv for den, som ikke ved hvad værket gør, gør værket noget. 

Sted: tænkt som byrum hvor man kan stå med 'ryggen dækket og blot observere' eller 'hænge 

ud ved det centrale springvand' jf. afsnit 4.1. Med plads til nydelse, aktiviteter, hygge og 

samvær. Og hvor kontrasten mellem orden og kaos er tænkt med ind, hvor overraskelser og 

snakkekroge skaber engagement, hvor man kan føle sig tryg ved at deltage i sociale 

aktiviteter, leg og læring jf. afsnit 4.1 og bilag 3. Hvor man kan se og blive set, vælge at 

                                                
108 hvis vi kun har individuelle og ikke fælles, universelle referencer bliver vi rodløse og livet mister sin mening 
109 Malraux: http://www.home.netspeed.com.au/derek.allan/aesthetics.html; Weil 1990, p. 79; Skramstad 1999, p. 132 
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bidrage eller blot være til stede. Og hvor det virtuelle kunstmuseum hjælper med at sortere i 

livets overmål. 

Univers: tænkt som en mellemting mellem iGoogle, Facebook, Twitter og stamcaféen. Som 

jeg har argumenteret for tidligere, så kan det virtuelle kunstmuseum noget unikt, det kan give 

plads til, at den enkelte bruger kan identificere sig med netstedet og skabe individuelle 

referencer, og samtidig kan museet via sit netsted skabe en sammenhæng til kultur, historie og 

det universelt menneskelige. Det kan hjælpe til at sortere, tolke og finde indsigt. 

Designet: tænkt som brugernes individuelle referencer og med elementer fra idéen bag ikke-

design kombineret med det virtuelle kunstmuseum i rollen som fælles reference. Ikke-design 

elementer og de individuelle referencer tilgodeser brugernes behov for at kunne sætte deres 

eget præg (jf. kapitel 2), mens det virtuelle museum som fælles referenceramme til omverden-

en og historien tilgodeser menneskets behov for tilknytning til det universelle (noget der 

mangler i det moderne liv ifølge blandt andet Augé jf. kapitel 4). Designet tilgodeser også de 

fire identificerede brugersegmenter (jf. afsnit 2.2.3) ved på samme tid at give plads til 

tidsfordriv, brugerbidrag, specifik informationssøgning og derudover inddrage det fysiske 

museum. 

 

Figur 33: designskitse til univers for virtuelt kunstmuseum - egen tilvirkning 
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Designfeatures: 

I midten ses dagens kunst inspireret af iGoogle (se evt. afsnit 3.5 figur 17), denne feature kan 

kombineres med kunst som baggrundsbillede på netstedet – for at brugerne 'udsættes for 

kunst' uanset motiv for at være på netstedet, som i tilfældet med Museums Quartier i Wien (jf. 

afsnit 4.1 og bilag 6). 

Min profil kan personliggøres via billeder og tekster om én selv og kan med fordel inkludere 

et lille kommentarfelt a la Twitter eller Facebook (bilag 11), hvor man kort kan skrive en 

opdaterende tekst om, hvad man tænker, laver eller ser lige nu (jf. afsnit 1.2.2, internettets 

grammatiske variabler: kommentarfelt). Jeg forestiller mig et åbent netværk, hvor alle profiler 

er tilgængelige, og ikke som på Facebook, hvor man skal inkluderes som ven for at se andres 

profiler. 

Mine venner kan tænkes som Facebook med mulighed for at se hinandens opdateringer, eller 

gøres enklere som Twitters 'who is following who' (bilag 11). Denne feature repræsenterer 

behovet for samhørighed (afsnit 2.1) og afspejler samtidig det 'netværkede samfund', som 

Castells beskriver (jf. kapitel 2, cyber social realitet). 

Mine bidrag er det sted hvor socialt software kommer ind både som netstedets egne tilbudte 

værktøjer og som tilbud om tilknytning til tredje part systemer (jf. afsnit 1.3, 3.5 & 4.2). Her 

kan brugerne få lov til at lave deres egne udstillinger, kan uploade og vise billeder af kunst via 

Flickr, kan vise deres YouTube videoer, deres indlæg om kunst fra Twitter eller egen blog, 

kan knytte det virtuelle kunstmuseum sammen med deres Facebook profil etc. Et brugerbidrag 

kunne også hedde 'mine spor gennem museet/udstilling xx'. En sådan feature kunne være med 

til at opfylde brugernes behov for at kunne lade sig inspirere af hinanden (jf. afsnit 1.2.2, 

internettets grammatiske variabler: social navigation). 

Butik & samtalecafé kan tænkes som en slags dialogområde med opslagstavle, kunstnerblogs, 

museumsblog, nyheder, små 'send en hilsen' muligheder og ikke mindst links til inspiration 

både ud i cyberspace og i relation til noget, museet godt vil fremhæve på sit eget netsted. 

Udover en almindelig online museumsbutik, kan man forestille sig et brugergalleri, hvor 

brugernes egen kunst udstilles og sælges (opfylder behovet for at kunne se både egne og 

andres bidrag jf. afsnit 2.1). Og man kan forestille sig et galleri med 'upcoming' og 

'alternative' kunstnere som de unge, der laver grafisk design, computerspil design etc. Denne 

nye eller alternative kunst kan så tilbydes til priser, der afspejler et normalt lønniveau (jf. 

bilag 1b, hvor én af respondenterne (Maja Aagaard) ønsker muligheden for at købe kunst til 

sig selv). 

Om det fysiske museum kan tænkes som et punkt, der indeholder al den information, der i dag 

eksisterer på et kunstmuseums netsted inklusiv eksempler på offline udstillinger og kalender 

for kommende begivenheder. Det vil især tilgodese det brugersegment, der bruger netstedet i 

forbindelse med planlægning af besøg på det fysiske museum. Men det vil også binde offline 

og online sammen, så netstedet afspejler verden med dens 'mixed reality' (jf. kapitel 2, cyber 

social realitet). Hvordan man kan tænke synergi mellem online og offline museet uddyber jeg 

i afsnit 5.3. 

Museets artefakter er der, hvor det virtuelle kunstmuseum blandt andet går ind og adskiller 

sig fra det fysiske kunstmuseum. Her er muligheden for at lægge al kunst i en samlet data-
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base, altså både den fysisk tilgængelige og den utilgængelige. Databasen kan tænkes multi-

medial (afsnit 1.2.2) og inkludere information om værkerne, hvad enten den er tilgængelig 

som video, podcast, hypertekst, scannede katalogtekster, akademiske forskningsresultater 

eller andet. Databasen kan ligeledes inkludere specifikke udstillinger inklusiv alt om disse 

tidligere, nuværende og kommende online kunstudstillinger. Med trigger words, og andre 

muligheder for individuelt at sammensætte sine søgninger, kan brugeren få mulighed for at 

skabe en slags unik 'udstilling' i form af det søgeresultat, der kommer frem efter søgning på fx 

'geometrisk kunst' eller 'skulpturer udført af kvindelige kunstnere fra Bulgarien' (jf. afsnit 

1.2.2, internettets grammatiske variabler: trigger words / database). I databasen kan man 

endvidere inkludere tag clouds
110

 og kommentarbøger både ved de enkelte værker og ved 

udstillingerne, hvor brugere tagger og fortolker til inspiration for hinanden. 

Oplev kunsten kan som ovenstående tænkes i både brugersegmenter og internettets gram-

matiske variabler. Her tænker jeg små speciallavede features, der giver indsigt på forskellig 

vis afhængig af temperament eller behov (segmenter). Uddybende eksempler følger i afsnit 

5.2. 

Mine favoritter kan inkludere en samling af 'selv lavede' albummer med udvalg af 

henholdsvis museets kunstværker fra databasen, af værker uden for kunstmuseets rammer og 

af andre brugeres bidrag, hvad enten disse er som fotos, videoer, podcasts eller i anden digital 

gengivelse (jf. tendensen til at brugerne sammensætter eget indhold, afsnit 2.2.2 og bilag 1b, 

Lene Hald). 

Som skrevet i optik og problemformulering er det vigtigt for et kunstmuseum at tænke i, 

hvordan man virtuelt kan berige og bevæge mennesket gennem kunst og dermed skabe nye 

erfaringsrammer for den enkelte bruger. Jeg har gennem fire analyserende kapitler set på de 

faktorer, der skal tænkes med ind i det overordnede koncept for et virtuelt kunstmuseum. Og 

jeg har set på de for internettet unikke værktøjer, der kan være med til at skabe berigende 

kunstoplevelser. Jeg vil nu i det følgende afsnit prøve at konkretisere nogle kunstoplevelser, 

der kan give indsigt i kunsten, og sætte disse forslag til oplevelser i relation til forskellige 

brugersegmenter og deres specifikke behov. 

 

5.2 fem virtuelle kunstoplevelser 

Kunst giver mennesket en rigdom i livet, en identitet ... Kunst har en nytteværdi for ethvert 
samfund. Selv den, der ikke forstår kunsten og er ligeglad med den, står i gæld til kunsten, fordi 
den er en del af samfundet ... I dag er det jo udbredt at intellektualisere kunst. Men jo stærkere 
det intellektuelle bliver fremhævet, jo mindre plads er der til det sanselige og det musiske, det 
bliver kvalt i fine ord og bliver fattigt på oplevelse. Og det er jo dumt. På den led kan 
intellektualisme sagtens være uintelligent. 

(Erik Thommesen, billedhugger & grundlægger af det Jydske Kunstakademi)
111

 

Erik Thommesen argumenterer for, at der er brug for andet end ord, når man skal opleve 

kunsten. Således prøver jeg i det følgende i skitseform at 'designe' en række kunstoplevelser, 

der kan berige og bevæge på internettet i kraft af andet end fine ord. 

                                                
110 Se evt. eksempel på tag cloud i bilag 12b 
111 Ud & Se, marts 2007 
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den sansende kunstoplevelse (1) 

1a. smag på kunsten  

Følgende tre billeder malet af den hollandske Frans Snyders har inspireret mig til at tænke 

denne første kunstoplevelse. Her inviteres brugerne til at se videoer med mesterkokke, der 

‟tilbereder kunsten‟ som indbagt hare garneret med druer og påfugleæg, due i granatæblesvøb, 

søstjerne i vaniljesovs. Opskrifterne er selvfølgelig også skriftligt tilgængelige, når man 

klikker på et kunstværk. 

 

Figur 34: 3 x Frans Snyders (1579 - 1657) 

 

1b. hør kunsten som digt eller musikkomposition 

Erik Thommesen refererer i det indledende citat til det sanselige og det musiske som en del af 
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kunstoplevelsen, hvilket får mig til at tænke på netop at forstærke dette ved at invitere andre 

udøvende kunstnere som digtere og musikere til at fortolke forskellige kunstværker via deres 

'medie'. Igen går internettets multimedialitet ind og spiller en rolle, for både musik og digte 

kunne fint præsenteres sammen med kunstværker på video eller podcast. Således kunne jeg 

forestille mig Jan Thielke (1998) læse sit digt 'Amatas død' op som fortolkning af Julie Nords 

billede af den grædende pige. I det efterfølgende har jeg altså sat digt og billede sammen i en 

juxtaposition, der kan skabe interesse for at se, se og se igen jf. Favrholdt. En sammenstilling 

af uafhængige enheder, der kan vise nye eller anderledes aspekter i kunsten.  

II. Amatas død 

Opkast. Hallucination. Bedøvelse. 

Kom! Kom! Migrænen lokker, 

som hun hænger dér fra krogede grene, 

som hun ligger ved midnat i opredte 

haver, 

magtende nu 

at give dem sit æble tilbage. 

 

 

1c. se kunsten  

Mange har som udgangspunkt, at kunstens stoflighed ikke kan ses virtuelt. Jeg prøver ikke at 

bestride det fysiske værks værdi, men netop følgende to eksempler er svære at forestille sig 

flottere fremstillet end via internettets værktøjer. Således står tårens ægthed, glassets 

stoflighed og lyset i både tåre og glas flot illustreret virtuelt med zoom og digital foto. Det får 

mig igen til at tænke på Favrholdt og hans argument om, at kunsten skal ses, ses og studeres i 

detaljer, før man opnår det sublime, den kunst-oplevelse, der går ind og berører noget i 

menneskets inderste (jf. kapitel 3). 

  

Figur 36: Van der Weyden i close-up med lyset reflekterende i tåren; Sonja Blomdahls glaskunst med stoflighed og lysspil 

Figur 35: Julie Nord (1970- ), The ballad of whining Winnie, 2005 
http://www.julienord.dk 



95 

 

den afslappende kunstoplevelse (2) 

Nogen gange skal man bare nyde uden at yde (jf. hyggebrowserne). Derfor har jeg tænkt en af 

kunstoplevelserne som et lille pauserum i hverdagen. Et kunstværk vises, sættes ind i en 

sammenhæng og gøres personligt via fx fun facts (jf. afsnit 2.2.1, brugerundersøgelser). 

Kunst på 5 minutter 

Som et tilbud om at nyde kunsten med vægt på at få uden at skulle gøre noget, kunne det 

virtuelle kunstmuseum skabe små videofortællinger til hyggebrowserne. Altså: klik, se 

kunsten, hør historien, lyt til musikken … I dette eksempel (figur 37) har jeg forestillet mig, at 

værker med middelaldermunke, -klostre og -nonner skulle vises i en videokollage. Samtidig 

fortælles (læs: afsløres) historien om de hemmelige underjordiske gange, som i middelalderen 

forbandt munke- og nonneklostre. Historien akkompagneres af Carl Orffs storslåede musik 

for kor og orkester 'Carmina Burana', som netop er inspireret af middelalderdigte, der 

beskriver det erotiske liv i disse hemmelige gange … 

 

Figur 37: designskitse til 'kunst på 5 minutter' - egen tilvirkning 

 

den lærende kunstoplevelse (3) 

Et af de fire brugersegmenter er de informationssøgende, de der kommer for at lære noget om 

noget. Jeg har tidligere nævnt, at et virtuelt museum bør bygge sin database op, så brugernes 

søgesammensætninger kan gøres individuelle. Ligeledes har jeg argumenteret for, at trigger 

words kan bruges til at hjælpe dem, der søger specifik information. Men jeg tænker også 

adventurespil og strategiske computerspil, som noget, der kan forvandle informationssøgning 
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til en unik kunstoplevelse. Brugernes søgninger kan gøres til opdagelsesrejser eller skatte-

jagter. Kan gøres til et strategisk spil med valg og konsekvenser. Med andre ord handler det 

om at tænke udforskning frem for søgning. At krydre med elementer fra computerspil, eller 

hvad Klastrup & Tosca (2004) kalder cyberworlds, at tænke mythos, topos og ethos,
 112

 for 

derigennem at skabe eller genskabe information på nye måde. Og samtidig kunne aktivere, 

engagere og overraske for dermed at skabe sympati og samhørighedsfølelse. 

I afsnit 3.5 nævnte jeg netstedet 'kongedragter.dk', hvor royale dragter gennem tiden bliver 

vist i 3D. Disse dragter er for skrøbelige til at udstille i virkeligheden, og med internettet har 

publikum således fået helt ny adgang til specifikke museumsartefakter. Men netstedet er 

blevet kritiseret for at være kedeligt, hvilket muligvis handler om, at ingen af dragterne sættes 

i relation til noget (jf. afsnit 3.1, kunstoplevelsen). I relation til et virtuelt kunstmuseum kunne 

jeg inspireret af denne kritik forestille mig, at man til glæde for de informationssøgende 

byggede et univers op måske som voksentegnefilm. Fx om det royale liv gennem tiden – set 

fra kunstobjekternes synsvinkel. Det vil sige, man kunne lade kongelige portrætter, Fabergé 

æg
113

 og andre kostbare artefakter fortælle historierne om, hvordan de blev brugt, til hvad, 

hvorfor, og hvilken slags liv de levede blandt menneskene etc. Og måske man med interaktiv 

grafik kunne klikke sig rundt på Fabergés værksted og være med i produktionen af Fabergé 

æggene, af de royale portrætter etc. 

 

den skæve kunstoplevelse (4) 

Steven King og Master Fatman fortolker kunsten i fri fantasi 

Da jeg var yngre kunne man i fjernsynet se Fup eller Fakta, hvor man skulle gætte mellem tre 

forklaringer på et objekt. To var fantasifulde løgnehistorier, én var sand. Det har inspireret 

mig til at tænke en slags 'mærkværdigtorium'. Et sted hvor man kunne sætte bizarre personlig-

heder til at fortolke eller 'forklare', hvad de i deres vildeste fantasi forestiller sig et kunstværk 

betyder. Ligeså skal brugerne inviteres til at give deres bud på den mest fantasifulde fortolk-

ning. Det kunne fx være af Julie Nords 'pige og tapet': 

Julie Nord er en af de unge kvindelige 

kunstnere, der er kendt for deres 'psykotiske 

eventyr'. Netop denne type billeder giver en 

oplagt mulighed for at digte og fantasere. For 

at turde prøve fortolkningsgrænser af uden at 

være bange for at tænke forkert. Det vil give en 

humoristisk, fantasifuld og anti-autoritær 

indfaldsvinkel til kunsten, der kan være med til 

at gøre værkerne personlige og mere tilgænge-

lige, og derigennem fremme andre slags 

kunstoplevelser. 

                                                
112 mythos dækker 'the establishing conflicts and battles', topos dækker 'the setting of the world in a specific historical period 
and detailed geography', mens ethos dækker 'ethics and the moral codex of behavior' 
113 Disse æg er berømte kunstgenstande fremstillet af den russiske juveler Gustav Fabergé. Det første Fabergé æg (1885) var 
en påskegave fra zar Alexander til sin hustru, den danske prinsesse Maria Feodorovna. Se evt. bilag 12a for billede af et æg. 

Figur 38: Julie Nord (1970 -), The Wallpaper 2008 
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Denne feature er tænkt som en slags forskydning (jf. afsnit 4.4, æstetik), noget der sætter 

fokus på den anderledes kunstoplevelse og dermed kan være med til at skabe engagement og 

den anti-autoritære atmosfære, der passer til internettets uformelle tone (jf. afsnit 1.2.3). Den 

skal vise at det er ok ikke at være ekspert, at man kan tilgå kunsten på mange måder blandt 

andet ved at lege, 'lyve' og fantasere. 

 

den interaktive kunstoplevelse (5) 

For de brugere, der har lyst til at bidrage, at deltage og sætte spor (brugersegmentet de aktive) 

er der mange muligheder i den sociale software. I Østrig blev jeg præsenteret for en videre-

udvikling af sociale software i et værktøj kaldet Mixed Reality Interface (MRI).
114

 Det er et 

værktøj indeholdende flere features og er egentlig tænkt til arkitekter og bilindustri, men kan 

let tænkes ind i sammenhæng med et virtuelt kunstmuseum. 

Den ene del af MRI giver internetbrugerne mulighed for at tilgå 3D rum, hvor man bygger 

sine vægge op i forskellige udformninger, altså skaber en slags udstillingsrum. I disse online 

udstillingsrum, kan man så kreere sine egne kunstudstillinger via det virtuelle museums 

database. Man er selvfølgelig ikke begrænset til væggene, man kan også bruge gulvet (eller 

objekter) som udstillingsflade som illustreret herunder: 

 

Figur 39: Mixed Reality Interface 

3D rum indrettes enten på computeren eller via det ekstra ' action surface', der er udviklet til MRI, hvor små simple 
genstande repræsenterer vægge og objekter og hvor kameraet viser vinkler af rummet 
Min tanke er at skabe udstillingsrum, hvor man kan vise sine yndlingsværker, komponere egne kunstudstillinger og evt. 
indgå i samarbejde om at skabe unikke, anderledes kunstoplevelser for øvrige brugere – som fx ved at udstille kunsten 
på gulvet som illustreret på billedet øverst til højre, eller på tekstiler som vist på billedet nederst til højre. 

  

                                                
114 opfundet, udviklet og patenteret af Kommerz.at i Graz, Østrig, se evt. bilag 7 
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MRI kan anvendes af den enkelte bruger, der sidder hjemme alene og fordybe sig i kunsten og 

formidlingen af denne, for så at uploade sine udstillinger til sin museumsprofil eventuelt med 

komplementære audio- og videobidrag. Men man kan også forestille sig familier eller grupper 

samarbejde om at skabe udstillinger, eller eventuelt konkurrere.  

 

5.3 synergien  

Relationen mellem det virtuelle og det fysiske museum er blandt andet interessant, fordi vi 

ikke længere adskiller de to verdener (jf. kapitel 2), men i stedet integrerer begge sidestillet i 

vores hverdag, som noget der supplerer og forlænger hinanden. Også i den forbindelse har det 

ovennævnte værktøj Mixed Reality Interface nogle interessante muligheder. Dels kan det 

fysiske museum tilbyde sine besøgende, at de via MRIs store 'navigations overflader' kreerer 

kunstudstillinger som en del af museumsbesøget. Igen kan simple genstande fungere som 

repræsentation af vægge og andre udstillingsobjekter, som kunst og som publikum. Man kan 

så ganske let (og uden computerkendskab) skabe udstillinger, der kan gemmes og uploades til 

det virtuelle museum. 

 

Figur 40: Mixed Reality Interface, Kommerz.at, to slags navigations muligheder 

 Jeg tænker mig også, at man kan sidde derhjemme og lave en udstilling, uploade den og 

invitere sin familie med på det fysiske museum, hvor et rum stilles til rådighed, og hvor man 

så vandrer rundt som en del af sin 3D udstilling, mens man er 'kustode' for sit medbragte 

publikum. 

Som jeg nævnte i afsnittet designfaktorer, kunne et virtuelt brugerbidrag hedde 'mine spor 

gennem museet/udstilling xx'. I samme ånd som ovenstående afsnit forestiller jeg mig, at 

disse virtuelle spor kan omsættes til virkelige spor på det fysiske museum – og omvendt.  

På det fysiske museum kan man også lave happenings ud af de sansende virtuelle 

kunstoplevelser. Fx kan museet invitere mesterkokke til at 'tilberede kunsten' på stedet, og 

således lade publikum både lugte og smage kunstværkerne, som en del af deres besøg. 
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5.4 outreach 

Jeg har et par gange i løbet af specialet nævnt begrebet outreach. Begrebet dækker over kravet 

om, at det moderne museum rækker ud til sit publikum. Men for mig kommer det også til at 

vække associationer til de fantastiske 'omrejsende' udstillinger, der har været i København 

blandt andet Jorden Set fra Oven på Kongens Nytorv og CowParade med objekter spredt over 

hele byen. Således forestiller jeg mig, at kunstmuseet kunne rejse med fx de ti største mester-

værker (af skiftende kunstnere). Det vil betyde at indsigt, indtryk og stemning fortættes, og 

hvis man, i stedet for at tænke i museale rum, tænker rum som: 

 fortællerum 

 erfarings- og erindringsrum 

 oplevelsesrum og pauserum 

vil et kunstmuseums værker kunne udstilles næsten hvor som helst. En rejsende udstilling vil 

kunne vises i en gammel bunker, en af fiskerkutterne fra Hirtshals, et skrottet godstog … 

overalt, hvor man kan skabe en fortættet stemning og således lade mennesket berige og 

bevæge. 

 

sammenfatning 

Min kandidatlinje på IT-Universitetet, Digital Design og Kommunikation, er kendetegnet ved 

at være både akademisk og praktisk orienteret. Og hvor jeg i de fire foregående kapitler har 

udarbejdet en akademisk analyse af begreber som afsender, modtager, medie og budskab, har 

jeg i kapitel 5 samlet disse akademiske analyser i et designspace. Jeg har altså for en stund 

begivet mig ud i rollen som interaktionsdesigner og praktiker.  

Gennem designskitser og bud på konkrete kunstoplevelser har jeg forsøgt at illustrere pointer 

og analyseresultater på en alternativ måde. Jeg har forsøgt at illustrere, hvordan et kunst-

museum netop med internettet som medie kan formidle sine artefakter, så brugerne får 

mulighed for at opnå den sublime kunstoplevelse, altså blive beriget og bevæget gennem 

kunsten. 

Jeg har udtænkt fem typer kunstoplevelser sat i relation til de identificerede brugersegmenter 

og deres specifikke behov. Jeg har derudover givet et bud på, hvordan man kan tænke synergi 

mellem det virtuelle og det fysiske kunstmuseum, og hvordan man som kunstmuseum kan 

tænke outreach. Dette runder specialet af, og tilbage står blot konklusionen. 
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6. Konklusion 

 

Figur 41: Michael Sowa (1945-) 'Laptop Sheep' eller i min fortolkning: Diskrepans brugere / kunstmuseum :-) 

 

Jeg indledte mit speciale med at argumentere for en diskrepans mellem internetbrugernes 

online tilstedeværelse og kunstmuseernes online tilstedeværelse. Jeg viste, at kunstmuseerne 

kun står på tærsklen til at træde ind i internettets univers (på dettes præmisser). Samtidig 

argumenterede jeg for, at internettet som forskningsobjekt og som unikt medie er et relativt 

sporadisk beskrevet fænomen, og at en yderligere afdækning af internettet derfor må ligge til 

grund for fx en analyse af, hvordan man som museum kan forstærke kunstoplevelsen virtuelt. 

Min problemformulering lød: 

Hvordan skal man tænke et virtuelt museum, når udgangspunktet er, at kunst skal berige og 
bevæge mennesket – hvilke faktorer skal tænkes med ind for at skabe mulighed for unikke 
kunstoplevelser – hvilke faktorer skal tænkes med i et virtuelt kunstmuseum, hvis brugerne skal 
have lyst til at tilbringe deres tid der? 

 

Jeg har haft udgangspunkt i kunstmuseet som afsender, internetbrugere som modtagere, 

internettet som medie og kunstoplevelser som budskab. Jeg har påvist, at hvis man med 

succes skal formidle kunst på internettet, så den bevæger og beriger, skal man som 

kunstmuseum udover at tænke medie, modtager og budskab også tænke faktorer ind som 

brugerinvolvering, retorik, æstetik og synergi mellem den reale og den virtuelle verden, 

hvilket jeg illustrerede i følgende model af en stjerne (fra metoden): 
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Figur 1 (fra metoden): rammerne for et virtuelt kunstmuseum (model af egen tilvirkning) 

 

Takkernes uensartethed symboliserer den dynamik og kompleksitet, der kendetegner 

internettet generelt og den nye tærskel kunstmuseerne står overfor i forhold til at skulle tænke 

virtuel kunstformidling. Deres uensartethed symboliserer ligeledes variationen i de inddragne 

teorifelter, og at der er områder i realiseringen af et virtuelt kunstmuseum, der skal uddybes fx 

som at foretage brugerundersøgelser, der går på det enkelte kunstmuseum etc. 

Jeg har stillet rammer op, for hvordan man tænker et virtuelt kunstmuseum, vel vidende at 

virkeligheden kun sjældent har lyst til at passes ind i teoretiske modeller. Når jeg alligevel i 

mit speciale har eksperimenteret med at fange virkeligheden ind i en teoretisk model har jeg 

gjort det i et forsøg på at vise internettet som et unikt medie, der som et sådant kan formidle 

unikke kunstoplevelser, og dermed bistå et kunstmuseum i dets mission om at skulle berige 

og bevæge gennem kunst. Jeg har gjort det ud fra den designteoretiske anskuelse af, at man 

står sig ved at tænke vision og potentiale – men også ud fra en overbevisning om, at rammer 

er en nødvendig forudsætning for både at kunne tænke videre og tænke anderledes. Ved at 

opstille en teoretisk model håber jeg således at have givet noget at tænke videre indenfor (en 

slags forforståelse) – og noget at tænke ud over. 

For hvis et virtuelt kunstmuseum skal række globalt – altså række ud til dem, der ikke 

nødvendigvis kommer der normalt, eller dem, der ikke kan nå museet geografisk, nytter det 

ikke, at kunstmuseets netsted er bygget op omkring formidling af det fysiske museum, eller 

blot fungerer som remediering af øvrig kommunikation. 

Jeg har i specialet taget afsæt i, at et virtuelt kunstmuseum må tænke flere og også meget 

forskellige elementer ind i en slags kollage. Blandt disse elementer er: 
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 mediacy: hvordan adskiller internettet sig fra andre medier, hvad er dets unikke 

grammatik 

 kultur: hvor står vi og hvor er vi på vej hen 

 brugere: hvad vil de have, hvad har de brug for 

 museum: hvilke barrierer eksisterer i forhold til at tænke internet og kunstformidling 

 kunst: hvordan skal kunsten formidles i forhold til medie og mission 

 rum: hvordan konstruerer man et sted, hvor folk har lyst til at tilbringe deres tid  

 miljø: hvordan skaber man en god verbal og visuel atmosfære 

Jeg har lavet en analyse over fire kapitler, og har i kapitel 5 forsøgt at tænke 

analyseelementerne sammen i en slags univers, for at visualisere, eksemplificere og 

understrege resultaterne. Men også for igen at sætte nogle rammer inden for hvilke man kan 

tænke videre eller ud over.  

I min analyse (kapitel 1) har jeg påpeget at internettet som medie adskiller sig fra andre 

medier blandt andet gennem rækkevidde (reach). Internettet rækker både ud over tid 

(internettet holder aldrig lukket), rum (på internettet kan man bevæge sig, træde ind fra og på 

forskellige steder), segmenter (internettet rækker i vidt omfang ud over alder, køn, uddannelse 

og andre demografiske faktorer, ligesom internettet rækker ud over specifikt brug og kan 

dække flere behov) og ikke mindst rækker internettet globalt og er encyklopædisk – på et 

virtuelt kunstmuseum vil der således være adgang døgnet rundt, uanset hvor i verden man 

befinder sig, om man søger information, vil fordrive tiden, vil opleve, eksperimentere, være 

sammen eller alene. Jeg har ydermere vist, at som medie kan internettet forstærke, forklare og 

hjælpe folk med at tolke kunsten – dette gøres blandt andet ved at integrere nogle af 

internettets grammatiske variabler. Det vil sige, at et kunstmuseum med fordel kan tænke i 

trigger words, database og interaktiv grafik som hjælpemidler, når kunst skal forklares; at 

kunstmuseet kan inkludere socialt software som en måde til at skabe viden, erfaring og 

engagement; at et virtuelt kunstmuseum har mulighed for at tænke både multimodalt og 

multimedialt i deres formidling. 

I analysen, kapitel 2, har jeg vist at brugere i dag værdsætter muligheden for at være med, at 

være medbestemmende, at gå i dialog – både med museet og med andre brugere – at brugerne 

vil bidrage, eksperimentere og undersøge. Samtidig skal der være mulighed for at trække sig 

tilbage, være alene, betragte, lade sig belære eller bare nyde. 

Jeg har i kapitel 3 påvist, at der findes en lang række interne barrierer som fx kunstmuseets 

selvbillede, hvor rollen som autoritet står i kontrast til brugernes behov for medbestemmelse 

og medskaben. Også medieforståelsen synes at stå i vejen, når kunstmuseet typisk bruger sit 

netsted som reklame for det fysiske museum, eller som remedieringsredskab, idet 

kommunikation fra andre medier blot gengives på netstedet uden hensyntagen til internettets 

særegenhed. Samtidig synes kunstmuseernes selvforståelse og medieforståelse at komme til 

udtryk i en uvilje over for internettet baseret på kongstanken om, at udelukkende på det 

fysiske museum nås kunstoplevelsen, idet kun det autentiske værk kan bidrage hertil.  

Jeg har dog også i mit speciale afdisputeret disse barrierer, idet de bør kunne arbejdes med, 

arbejdes uden om, eller blot overvindes. 



103 

 

Jeg mener i kapitel 4 at have påvist, at det kan være hensigtsmæssigt at tænke byrum og 

byplanlægning med ind i et virtuelt museum, således at man skaber plads til alle sine 

brugersegmenter, og sikrer en fleksibilitet og åbenhed over for forandring og udvikling. 

I kapitel 4 har jeg ligeledes påvist, at det er nødvendigt at tænke retorik og æstetik ind i sin 

planlægning, dels fordi sproget på internettet adskiller sig væsentligt fra sproget i øvrige 

medier, dels fordi både den verbale og visuelle stil har afgørende indflydelse på, hvordan 

brugerne bedømmer et netsted, altså om de bliver eller hastigt surfer videre. 

Ligeledes bør 'social cues' tænkes med ind i et virtuelt kunstmuseum. Mennesket er nemlig en 

uhelbredelig antropomorfist, hvilket betyder, at vi som mennesker ikke kan undgå at tillægge 

computeren menneskelige egenskaber. Derfor bliver vi også positivt stemt, når vi er på et 

netsted, hvor vi som brugere oplever os set og anerkendt. Det kan være med til at skabe 

loyalitet og en følelse af samhørighed, og dermed fremme lysten til at blive på et netsted eller 

lysten til at komme tilbage en anden gang. 

Udgangspunktet for kapitel 5 har været at kunne bibringe en anderledes indsigt i specialets 

analyseresultater gennem visualisering af konkrete idéer. Jeg har tænkt et designunivers, der 

påviser, at man som virtuelt kunstmuseum både kan tænke i brugernes individuelle referencer 

og samtidig sætte sig selv som fælles reference.  

Jeg har gennem designskitser og forslag til kunstoplevelser belyst, hvordan kunsten kan 

formidles virtuelt. Jeg har vist, hvordan internettets variabler / værktøjer kan befordre 

oplevelser for de fire identificerede brugersegmenter. Jeg har desuden belyst muligheden for 

at skabe synergi mellem det fysiske og det virtuelle kunstmuseum, og jeg har afslutningsvis 

sat begrebet outreach i et lidt anderledes lys og leget lidt med begrebet rum. 

Men først og fremmest har jeg specialet igennem forsøgt at påvise, at omdrejningspunktet må 

være kunstformidling. Og når vi taler et kunstmuseums netsted, må omdrejningspunktet 

således være den virtuelle formidling af kunsten. En formidling, der skal befordre 

kunstoplevelser, der beriger og bevæger. 

Som jeg ser det, står kunstmuseet over for to store udfordringer, når det skal tænke virtuelt. 

For det første skal museet gentænke sin egen rolle i forhold til både brugere, kunst og 

formidling. For det andet skal kunstformidlingen nytænkes og sættes i relation til internettets 

mediacy, således at det sikres, at kunsten ikke blot præsenteres som billeder af billeder, men 

at den virtuelle formidling bidrager til unikke kunstoplevelser og dermed udvider brugernes 

erfaringsramme. 

Aktuelt bliver det måske også engang at gentænke det fysiske museums rolle, hvis det 

virtuelle kunstmuseum skulle gå hen og blive fremtidens måde at sanse og erfare på. 
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Abstract 

Quite a lot of critique has been raised on the fact that art museums primarily use their web 

sites for either marketing the physical museum, or remediating existing communication. But 

there seems to be no discussion on how an art museum should think of itself in terms of 

becoming a virtual art museum. Thus I set out to create a framework within which to think a 

virtual museum – based on the foundation that art shall enrich and move its audience. I have 

placed the elements to include in this framework in the following model: 

 

Figure: frame setting for a virtual art museum 

 

I have also wanted to introduce the internet as a medium with a specific mediacy, and hence 

enabling unique art experiences.  

I have taken the design theoretical view that it is necessary to think in visions and 

possibilities, and I have combined this view with the idea that constrictions are needed in 

order to have a platform from which to think further or differently. 

I have argued that when planning to become virtual, an art museum needs to consider several 

very different areas combining them into a bricolage. Among these areas are: 

 mediacy: what characterizes the internet 

 culture: in what kind of world are we operating, and where are we headed 

 users: what are the needs and wants of the users 

 museum: what are the internal barriers to overcome 

 art: how to communicate art according to media and mission 

 place: how to create a place, where people want to spend their time 

 output: how to create a favorable verbal and visual atmosphere 
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I have in my study conducted an analysis divided into four chapters, and have in chapter five 

tried to think the analysis into a design universe in order to exemplify and emphasize the 

results – and as another way to present a framework to think within or to exceed.  

The two foremost challenges, as I see it, will presumably be how to rethink the role of the 

museum in accordance to user needs, art, and communication. And how to rethink art 

presentation in accordance to the mediacy of the internet, so art is not presented as pictures of 

pictures, but provides genuine art experiences in order to enrich, inspire, and enhance life in 

general. 
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pdf 

Weekendavisen, NR. 12, 23. - 29. marts 2007. Den mest stræbsomme græker siden Ikaros. Af 

Martin Krasnik 

Wired (2009): The Obama Campaign: A Great Campaign, Or the Greatest?  

http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/the-obama-campa/ 

Alle netartikler er hentet i perioden d. 2. februar – 1. april 2009 med mindre andet er skrevet 

 

rapporter & love  

 

European Cultural Values report 2007: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf 

InterConnections (2008): The IMLS National Study on the Use of Libraries, Museums and the 

Internet. Griffiths, José-Marie & King, Donald W.  US: Institute of Museum and Library 

Services. http://interconnectionsreport.org/ 

OBS: Resultaterne, jeg bruger, er delt op i følgende tre rapporter: 

 http://interconnectionsreport.org/reports/IMLSMusRpt20080312kjm.pdf (museum results) 

 http://interconnectionsreport.org/reports/internet_report_02_19.pdf (internet results) 

 http://interconnectionsreport.org/reports/ConclusionsSummaryFinalB.pdf (conclusions) 

Institute of Informatics and Telematics: http://www.iit.cnr.it/en/node/1954 

Kulturarvstyrelsen (2009): Digital museumsformidling – i brugerperspektiv 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/286739:Kultur--Kunstmuseum-med-netbegaer
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/286739:Kultur--Kunstmuseum-med-netbegaer
http://politiken.dk/debat/kroniker/article622245.ece
http://politiken.dk/kultur/article675133.ece
http://www.prosa.dk/aktuelt/nyhed/artikel/sociale-netvaerk-skaffede-obama-praesiden
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_278_en.pdf
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Kulturministeriet (2006): Udredning om Museernes Formidling 

Kulturministeriet (2008): Reach out! - inspiration til brugerinddragelse og innovation i 

kulturens verden 

McKinsey Quarterly Februar 2009: 

http:// www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=13&L3=11&ar=2294 

Museumslov LOV nr. 473 af 07/06/2001 (Gældende) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?.id=11802 (juli 2009) 

The Global Information Technology Report 2008-2009: 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Repor

t/index.htm 

Alle rapporter og love er hentet / tilgået i perioden d. 2. februar – 14. juli 2009 

 

vigtige netsteder  

 

1. Archives & Museum Informatics - Conferences, Consulting, Publishing and Training for 

Cultural Heritage Professionals URL: http://www.archimuse.com/ 

Papers fra den internationale konferencerne 'Museum and the Web' med vægt på 2007, 2008, 

2009: 

 http://www.archimuse.com/mw2007/ 

 http://www.archimuse.com/mw2008/ 

 http://www.archimuse.com/mw2009/ 

2. Museum 3.0 

Forum for museumsfolk med interesse i internettet, URL: http://museum30.ning.com/ 

3. http://innovationinsight.com/blog/museums-using-social-media/ 

alle links er tilgået i perioden d. 2. februar – 1. april og igen medio juli 2009 

 

 

 

 

  

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm
http://www.archimuse.com/
http://www.archimuse.com/mw2007/
http://innovationinsight.com/blog/museums-using-social-media/
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Bilag 

bilag 1: spørgeskema på Facebook 

 

1. køn: 

2. alder: 

3. udd.: 

4. jobtitel:  

5. kunstinteresseret ja/nej/midt imellem: 

6. går på museum tit (hver måned)/nogle gange (flere gange om året)/sjældent/aldrig: 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. der skal være nogle kloge nogen til at fortælle om kunst - digital 

kunst/moderne/klassisk/al kunst?  

7b. jeg vil se nogle eksperimenterende / provokerende online-udstillinger 

7c. jeg vil ha‟ en profil og mulighed for at connecte til venner, så vi kan blogge om kunst – 

njet 

7d. jeg vil „forbedre‟ på Mona Lisa ved selv at male videre - og viske ud 

7e. jeg vil chatte med kunstnerne / museumsfolkene 

7f. jeg vil selv prøve at arrangere en 3D udstilling på nettet med kunstmuseets billeder 

7g. jeg vil vise min egen kunstsamling hjemme fra stuen frem 

7h. jeg vil lave mine egne albums med min yndlingskunst (fra dette museum / fra alle mulige 

museer) 

7i. noget helt andet, nemlig … 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … 
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bilag 1a: svar på Facebook 

 

Morten S. // februar 19, 2009 at 10:03 pm (redigér)  

2. 35 år 

3. cand.merc. 

4. arbejdsløs  
5. midt imellem 

6. sjældent 

7a. ja - al kunst 

7b. ja 

7c. ja 

7d. Nej 

7e. Nej 

7f. Nej 

7g. Nej 

7h. Nej 

Signe B // februar 19, 2009 at 10:38 pm (redigér)  

1. Q 

2. 37 

3. cant. arch. 

4. Sals coordinator. 

5. JA 

6. Sjældent. 

7a. Al kunst 

7b. begge 

7c. en profil kunne da være sjovt og dele meninger 

7d. neeeeeeeeej det arbejder jeg for meget med det grafiske til selv ag gide… men sjov tanke 
7e. Fed ide 

7f. nok ikke 

7g. hmmmm det ved jeg ikke 

7h. Det kunne jeg godt finde på. 

7i. noget helt andet, nemlig … 

7j.Jo jeg ville da… har tit kikket på Artnode.org 

Hans-Christian Kock // februar 20, 2009 at 7:37 am (redigér)  

1. Mand 
2. 32 

3. Cand, Merc. 

4. Salgs- og marketingdirektør 

5. ja/ 

6. går på museum nogle gange (flere gange om året) 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. Ja det skal der være, gerne i forskellige niveauer, det er ikke altid man har brug for at høre + 5min om hvert 

billede 

7b. JA 

7c. Nej 

7d. Sjov idé 

7e. Ja/ måske (Chatte er nok for ambitiøst, hellere blogge med, læse blogs) 

7f. Nej 

7g. JA 

7h. Ja 
7i. ??? 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … 

http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-51
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=51
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-52
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=52
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-53
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=53
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Charlotte // februar 20, 2009 at 2:03 pm (redigér)  

1. Kvinde 
2. 26 

3. Cand.mag. 

4. AC-Fuldmægtig 

5. midt imellem 

6. går på museum nogle gange (flere gange om året) 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. Ja, jeg vil forvente, at de har lettilgængelig information om deres udstillinger 

7b. Nej - jeg går på museum for at opleve dem med andre og ikke ved at sidde alene foran en computer 

7c. Nej, jeg vil ikke få det brugt 

7d. Det kunne da være sjovt, men ikke nødvendigt - måske sjovere hvis jeg kunne sætte mit eget billede ind i en 

ramme ellr i et kend maleri? 

7e. Ja, det ville være oplysende 

7f. Sjovt, men jeg tror ikke jeg vil få det brugt 

7g. Nej 

7h. Nej 
7i. Nyhedsbreve eller “kursus”-muligheder – anderledes kunstkurser? 

7j. Jeg ved ikke hvor meget jeg ville bruge det, men jeg kan godt lide ideen. 

Kirsten S. // februar 20, 2009 at 7:06 pm (redigér)  

1. Ja (Q) 

2. 61 

3. Cand. jur. 

4. specialkonsulent 

5. midt imellem 
6. sjældent 

7a. ja, det kunne da måske være interessant 

7b. ja, gerne 

7c. ikke interessant 

7d. ikke interessant 

7e. ja, måske 

7f. ikke interessant 

7g. ikke interessant 

7h. ikke interessant 

7i. Nej 

7j. he he 

Mike Dranov // februar 21, 2009 at 9:10 am (redigér)  

2. 41 år 

3. cand.merc. 

4. salgsdirektør 

5. midt imellem 

6. sjældent 

7a. ja - al kunst 

7b. ja 
7c. ja 

7d. Nej 

7e. Nej 

7f. Nej 

7g. Nej 

7h. Nej 

7i. Evt vise fotos hvis relevant 

Ingrid // februar 21, 2009 at 10:25 pm (redigér)  

1. Linsefeminist 

2. 41 men stadig ung og sprød 

http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-54
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=54
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-55
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=55
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-56
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=56
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-57
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=57
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3. Cand-det-hele-på-den-halve-tid= cand. merc. samt korrespontdåse i spansk 

4. Direktørwanna-be = International marketing projektleder 

5. Hvis kunst ikke inkluderer østeuropæiske porno-film, så midt-i-imellem 

6. Nogle gange - foretrækker dog at købe kunsten selv..eller allerbedst at få den foræret (fødselsdag d. 14. 

december ) 

7a: Nej - kloge mennesker er kedelige 

7b: Klart - lad os udvide nogle grænser 

7c: Nej - kunst skal nydes ikke diskuteres 
7d: Jeg vil lave Mona Lisa om til en mandlig 25 årig model..(men ved ikke hvordan jeg skal tegne ham..så send 

lige en model) 

7e: Nej - kunstere er liderlige selvcentrede gamle bukke…dem kan jeg også finde på en bar. 

7f: Nej - jeg arrangerer aldrig noget 

7g: Det vil jeg da gerne…så kom på besøg hjemme hos mig..ikke på nettet 

7h: God ide 

7i: Lad et salgssite..så du kan tjene nogle gysser til Morten. Jeg vil gerne købe kunst i den billigere prisklasse og 

i frisk stil men mangler et ordentligt community til det 

7j: Det vil jeg gerne - jeg er interesseret i: Se vilkårlige billede, hvor jeg rater og får flere som jeg kan lide 

(ligesom Amazon), så jeg kan lære nye kunstere at kende - gerne nogle som jeg senere kan få op og hænge i 

stuen. Invitationer til ferniseringer (gratis vin ), kunstnerbesøg, koncerter m.v. Et “what-going-on” site. 

Maria Blach Nielsen // februar 22, 2009 at 12:10 pm (redigér)  

1. køn? . Kvinde 
2. alder? 28 

3. udd.? cand.mag. i religionsvidenskab og erhvervsøkonomi 

4. jobtitel? Netredaktør 

5. kunstinteresseret ja/nej/midt imellem? - nej 

6. går på museum tit (hver måned)/nogle gange (flere gange om året)/sjældent/aldrig? - sjældent 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. der skal være nogle kloge nogen til at fortælle om kunst - digital kunst/moderne/klassisk/al kunst? - ja det 

skal være et sted som informerer og uddanner mig, så jeg 'går derfra' mere oplyst 

7b. jeg vil se nogle eksperimenterende / provokerende online-udstillinger - ja hvis der forklares hvorfor de er 

eksperimenterende, for ellers vil jeg nok ikke forstå det. 

7c. jeg vil ha‟ en profil og mulighed for at connecte til venner, så vi kan blogge om kunst - njet 

7d. jeg vil „forbedre‟ på Mona Lisa ved selv at male videre - og viske ud - nej 

7e. jeg vil chatte med kunstnerne / museumsfolkene - nej 

7f. jeg vil selv prøve at arrangere en 3D udstilling på nettet med kunstmuseets billeder - nej 

7g. jeg vil vise min egen kunstsamling hjemme fra stuen frem - nej 

7h. jeg vil lave mine egne albums med min yndlingskunst (fra dette museeum / fra alle mulige museer) - måske 
7i. noget helt andet, nemlig … 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … 

- jeg er nok ikke den store kunstfreak, skal nok introduceres for fænomenet af nogle venner, der kan forklare, 

hvorfor netop det her er fantastisk. Men synes, at det kunne være interessant at læse blogs/brugerindlæg om, 

hvorfor netop det her kunst er interessant  

Lina Haahr Andersen // februar 23, 2009 at 1:31 pm (redigér)  

1. køn? Kvinde 
2. alder? 26 

3. udd.? Studerende (dansk kanditdat) 

4. jobtitel? 

5. kunstinteresseret ja/nej/midt imellem? - midt imellem. 

6. går på museum tit (hver måned)/nogle gange (flere gange om året)/sjældent/aldrig? -sjældent. 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. der skal være nogle kloge nogen til at fortælle om kunst - digital kunst/moderne/klassisk/al kunst? -ja 

7b. jeg vil se nogle eksperimenterende / provokerende online-udstillinger -ikke nødvendigvis.. Når man ikke er 

vant til kunst skal det helst ikke blive for outreret og “svært at sluge”. 

7c. jeg vil ha‟ en profil og mulighed for at connecte til venner, så vi kan blogge om kunst -nej. 

7d. jeg vil „forbedre‟ på Mona Lisa ved selv at male videre - og viske ud  -det ville jeg nok ikke føle mig 

http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-58
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=58
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-59
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=59
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kompetent nok til! (og er ikke særlig kreativ, så det ville blive noget sjusk..) 

7e. jeg vil chatte med kunstnerne / museumsfolkene - det kunne være interessant at høre om tankerne bag et 

værk! jeg vil også gerne kunne kommunikere med andre og høre om deres oplevelser og hvad de fik ud af 

kunstværkerne 

7f. jeg vil selv prøve at arrangere en 3D udstilling på nettet med kunstmuseets billeder -nej 

7g. jeg vil vise min egen kunstsamling hjemme fra stuen frem -har ingen.. 

7h. jeg vil lave mine egne albums med min yndlingskunst (fra dette museeum / fra alle mulige museer) -nej 

7i. noget helt andet, nemlig … ?? 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … det ville jeg nok ikke umiddelbart.. Omvendt 

kunne det uden tvivl være interessant og lærerigt for en som mig, der ikke ved særlig meget om kunst. Jeg ville 
dog have brug for en del pædagogisk hjælp og vejledning til, hvordan jeg skulle bruge et sådant community, og 

få det maksimale ud af det.. Men hvem ved, måske kunne det blive en øjenåbner!? Spændende! 

Bente Dalgaard // februar 23, 2009 at 6:18 pm (redigér)  

1. Køn: kvinde 

2. Alder: 61 

3. Udd.: cand. mag. 

4. Jobtitel: specialkonsulent 
5. Kunstinteresseret: „ja‟ til „midt imellem‟ 

6. Går på museum/udstilling: tit (hver måned), også gerne i udlandet 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. der skal være nogle kloge nogen til at fortælle om kunst - digital kunst/moderne/klassisk/al kunst: 
Svar: der skal være info, der som minimum svarer til, hvad en dygtig rundviser kan formidle. Især hvad angår 

installationskunst, som jeg virkelig har behov for at få forklaring på 

7b. jeg vil se nogle eksperimenterende / provokerende online-udstillinger: 

Svar: ja, hvorfor ikke? Evt. i tilknytning til aktuelle udstillinger - som inspiration eller eftertanke 

7c. jeg vil ha‟ en profil og mulighed for at connecte til venner, så vi kan blogge om kunst: Svar: nej, det har jeg 

slet ikke behov for. Jeg vil have input fra eksperter  
7d. jeg vil „forbedre‟ på Mona Lisa ved selv at male videre - og viske ud: 

Svar: intet behov 

7e. jeg vil chatte med kunstnerne / museumsfolkene: 

Svar: ikke sandsynligt, men vil ikke afvise .. 

7f. jeg vil selv prøve at arrangere en 3D udstilling på nettet med kunstmuseets billeder: Svar: no way 

7g. jeg vil vise min egen kunstsamling hjemme fra stuen frem: 

Svar: no way 

7h. jeg vil lave mine egne albums med min yndlingskunst (fra dette museeum / fra alle mulige museer): 

Svar: intet behov 

7i. noget helt andet, nemlig … 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … Det skal være kanonlækkert, for at jeg kommer 
mere end én gang. Min hverdag er aldeles digital, og udstillinger er for mig et alternativ, en kontrast. Skal 

indeholde noget, der giver merværdi: Viden om udstillinger, invitation til ikke-virtuelle foredrag, rundvisninger 

osv. Skal højne min forståelse, så jeg fik lyst til at gå ind og kigge inden en konkret udstilling - eller når jeg kom 

hjem. 

For mig kan det slet ikke stå alene. Det ville jeg ikke bruge. 

Morten H. // februar 24, 2009 at 12:45 am (redigér)  

1. Mand 

2. 35 
3. Cand.negot. 

4. Web marketing mgr. 

5. kunstinteresseret: Nej 

6. går på museum: sjældent 

7a. Det vil nok ikke interessere mig. 

7b. Skulle jeg endelig se en decideret udstilling, ville jeg tage på museum. 

7c. Jeg ville ikke oprette en profil, men jeg vil da tro, at kunstelskere kunne se en fordel ved det. 

7d. Nej 

7e. Nej 

7f. Nej 

http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-60
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=60
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-61
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=61
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7g. Det ville vist blive verdens kedeligste udstilling  

7h. Nej 

7i. noget helt andet, nemlig … 

7j. Jeg er så lidt interesseret i kunst og så meget interesseret i andre ting, at jeg ikke ville bruge tid på et kunst-

community.  

Maja Aagaard // februar 24, 2009 at 8:48 am (redigér)  

1. Q 

2. 30 

3. Cand.comm 

4. Marketing projektleder 

5. midt imellem? 

6. går på museum tit - sjældent/aldrig? 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. ikke min interesse 

7b. ja det ville være bedre 

7c. er nok ik helt kunst interesseret nok til at det ville være noget for mig 

7d. hæ hæ - der rækker mine talenter vist ikke 

7e. neeeeej 

7f. nej 

7g. nej 

7h. måske 
7i. noget helt andet, nemlig … 

7j. det ville jeg nok ikke, da min interesse ikke er så stor. Hvis det var et galleri og jeg kunne købe nogle 

malerier, ville det måske have en lidt større interesse… 

Rikke Havner Alrø // februar 24, 2009 at 12:17 pm (redigér)  

1. Kvinde 

2. 31 

3. Cand.mag. 

4. Netpraktikant 
5. midt imellem 

6. går på museum flere gange om året 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. Kunne hurtigt blive kedeligt, tror jeg 
7b. Kunne være interessant 

7c. Er ikke interesseret nok/kender ikke andre derer interesserede i kunst 

7d. Nej 

7e. Måske 

7f. Nej 

7g. Har ikke rigtig en 

7h. Nej 

7i. noget helt andet, nemlig … 

7j. Det skulle være meget anderledes og eksperimenterende for at jeg ville bruge det. Er nok mere til at se 

malerkunst på et museum end på nettet. Og det er heller ikke noget jeg dyrker så tit. 

Lene Hald // marts 3, 2009 at 10:07 pm (redigér)  

1. kvinde 

2. 33 

3. ædelmetalsformgiver 

4. smykkedesigner, har smykke/keramik butik på Islandsbrygge, er daglig leder i galerie metal. 

5. ja 

6. hver måned 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 

7a. der må gerne være lidt klogskab om al kunst 
7b. det vil jeg rigtig gerne. 

7c. ikke så vigtigt. 

http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-62
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=62
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-63
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=63
http://www.lenehald.dk/
http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-68
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=68
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7d.ved ikke rigtigt… det kunne måske godt bringe noget sjovt.. evt. med en dialog til kunstneren.. og så alligevel 

ville det nok forstyrre kunstneren mere end godt er… hm.. pas 

7e. det skulle da lige være hvis det kunne være givdigt for kunstneren og museeumsfolkene at få folks responc 

denne vej.. og kunderne ville få afløb… måske ikke så tosset. 

7f. jeg ville ikke gøre det som kunde, men måske som udstiller. 

7g. nej 

7h.måske 

7i. noget helt andet, nemlig … det ku' være super cool at ku' exe med at sætte sit eget præg på kunstværkerne, og 

helt klart lave udstillinger med egne malerier og tegninger 

7j. det skulle være meget fængende og (jeg ved ikke helt hvad der skulle til) før at jeg ville bruge det.. det skulle 

noget mere til,..noget som jeg ikke kan få LIVE på et kunstmuseum. 

Birgitte Lyng Siglev // marts 3, 2009 at 10:40 pm (redigér)  

1. Kvinde 

2. 29 

3. Advokatsekretær 

4. Assistent 

5. Nej 

6.Aldrig 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … Jeg interesserer mig overhovedet ikke for kunst 

og ville derfor nok ikke finde vej ind til et sådant site. Men alligevel, jo det tror jeg fordi jeg måske ku' lære 

noget – blive interesseret i kunst ad den vej 

Julie Jo Boding 

1. køn? Kvinde 

2. alder? 26 år 

3. udd.? Mellemlang videregående uddannelse, journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (professionsbachelor) 

4. jobtitel? Journalist 

5. kunstinteresseret ja/nej/midt imellem? Midt imellem 

6. går på museum tit (hver måned)/nogle gange (flere gange om året)/sjældent/aldrig? Nogle gange 

hvis jeg laver et online community for et kunstmuseum, hvad vil du så have: 
7a. der skal være nogle kloge nogen til at fortælle om kunst - digital kunst/moderne/klassisk/al kunst? Ja 

7b. jeg vil se nogle eksperimenterende / provokerende online-udstillinger. Nej 

7c. jeg vil ha‟ en profil og mulighed for at connecte til venner, så vi kan blogge om kunst. Nej 

7d. jeg vil „forbedre‟ på Mona Lisa ved selv at male videre - og viske ud  Ja, gerne 

7e. jeg vil chatte med kunstnerne / museumsfolkene. Nej 

7f.  jeg vil selv prøve at arrangere en 3D udstilling på nettet med kunstmuseets billeder. Ja 
7g. jeg vil vise min egen kunstsamling hjemme fra stuen frem. Måske 

7h. jeg vil lave mine egne albums med min yndlingskunst (fra dette museeum / fra alle mulige museer) Ja 

7i. noget helt andet, nemlig … Oversigter over forskellige udstillinger, reelle anmeldelser (og ikke kun kloge, 

der fortæller), debat 

7j. jeg vil ikke gå ind på et online community for kunst, fordi … 

  

http://konzepta.wordpress.com/2009/02/19/lille-sp%c3%b8rgerunde-til-super-dejlige-facebook-brugere/#comment-69
http://konzepta.wordpress.com/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=69
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bilag 2: spørgsmål til kunstformidlere 

 

Sehr geehrte xx 

Mein Name ist Charlotte Jessen, ich studiere an der 'Informations Technologischen 

Universität' in Kopenhagen Digitales Design und -Kommunikation. Das Thema meiner 

Diplomarbeit ist:  Kunstvermittlung als virtuelle Gemeinschaft. 

Im Rahmen dieser Arbeit führe ich für das 'Dänische Staatsmuseum für Kunst' eine Analyse 

über  internationale Erfahrungen mit Virtuellen Museen durch. 

Ich habe einige Fragen zusammengestellt und möchte Ihnen im Voraus recht herzlich für die 

Beantwortung und die Zeit, die sie sich nehmen, bedanken. 

 

1. Warum brauchen wir Kunst – gesellschaftlich und persönlich? 

2. Worin besteht die Einzigartigkeit eines authentischen Kunstwerkes? 

3. Ich habe den Eindruck, dass die Kunstszene (inklusive der Museen) in Österreich 

experimenteller und progressiver ist als in Dänemark. Welche Aspekte der 

österreichischen Gesellschaft bewirken/bestärken diese experimentellen Traditionen? 

4. Hat man mit der Vermittlung traditioneller Kunst experimentiert? Hat man Wege 

gefunden, damit das Internet nicht nur als ein (traditioneller) Ausstellungsrahmen 

funktioniert, aber sondern das Internet neue Aspekte in der Vermittlung von Kunst 

hervorgebracht hat? 

5. In Bezug auf Copyright: wie gehen Sie mit dieser Problematik um?  

6. Sieht man in der österreichischen Kunstszene die Verwendung des Internets eher als:  

 abgekoppelt von der traditionellen Kunstvermittlung – z.B. Angebote von speziellen 

Online Ausstellungen,  

 zusätzlich - als eine Art indirekte Werbung für das "physische" Museum, 

 innovativ und ganzheitlich - um das Interesse an Kunst und die Auseinandersetzung 

mit Kunst - nicht nur für  neue Zielgruppen - zu wecken? 

7. Wurden Useruntersuchungen durchgeführt? Besonders interessiert mich: was motiviert 

die User um Kunst im Internet zu "konsumieren". Welche Erwartungen haben die User in 

Bezug auf Kunst. 
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bilag 2a: svar fra kunstformidler Nora Sternfeld 

 

Sehr geehrte Charlotte Höjgaard Jessen, 

Danke für Ihr mail und die Fragen. Ich werde versuchen sie zu beantworten, bin aber leider 

nicht die Expertin in diesem Bereich 

1. Warum brauchen wir Kunst – gesellschaftlich und persönlich?  

Mich interessiert Kunst an der Schnittstelle zu Politik und Theorie, dort wo sie den Apparat 

der Wertekodierung in Frage stellt und sich mit gesellschaftlicher Veränderung beschäftigt. 

2. Worin besteht die Einzigartigkeit eines authentischen Kunstwerkes?  

Diese Frage kann ich nicht so beantworten, da ich "Authentizität" als gesellschaftliche 

Knstruktion ansehen, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt im Zusammenhang mit 

Kunst und der "Originalität des Kunstwerks" wichtig wird. (Vgl. Walter Benjamin, Das 

Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit)  

3. Ich habe den Eindruck, dass die Kunstszene (inklusive der Museen) in Österreich 

experimenteller und progressiver ist als in Dänemark. Welche Aspekte der österreichischen 

Gesellschaft bewirken/bestärken diese experimentellen Traditionen? 

Inwiefern sehen Sie experimentellere Aspekte? Was genau erscheint Ihnen experimentell?  

In der Kunstvermittlung gibt es in Wien eine experimentelle Tradition seit den 1980er Jahren, 

die sich der Bildung von freien, außerinstitutionellen Vereinen für Kunstvermittlung 

verdankte. An der Schnittstelle zwischen Kunst, Politik und Theorie hat sich um die rechte 

Regierungsbildung 1999/2000 eine Protestbewegung gebildet, die stark im Kunstfeld 

verankert war. Dies mag zu Verknüpfungen zwischen den Diskursen geführt haben. Die 

Galerienszene war in Wien sehr lang sehr dürftig und eingeschlafen und hat sich erst in den 

letzten 20 Jahren verbeitet. Dazu kommt vielleicht auch eine recht rege (an Berlin orientierte) 

Szene von Plattformen und Netzwerken junger Kunst. Die Akademie der bildenden Künste 

Wien hat darüber hinaus mit zahlreichen neuen, jungen und international relevanten 

ProfessorInnen in den letzten Jahren Impulse gesetzt. Allerdings lassen sich auch zahlreiche 

sehr konservative Trends feststellen. So etwa die gezielte Kommerzialisierung junger Kunst  

als "Creative Industries" im Museumsquartier Wien zum Beispiel. 

 4. Hat man mit der Vermittlung traditioneller Kunst experimentiert? Hat man Wege 

gefunden, damit das Internet nicht nur als ein (traditioneller) Ausstellungsrahmen 

funktioniert, aber sondern das Internet neue Aspekte in der Vermittlung von Kunst 

hervorgebracht hat? 

Es gibt hier nicht so viele Beispiele. Sehr interessant erscheint mir die Geschichte der Public 

Netbase (die leider aus Mangel an Förderungen geschlossen werden musste) 

http://www.t0.or.at/. Hier wurde eine wesentliche Schnittstelle zwischen Netzaktivismus und 

Gegenwartskunst geschaffen. Weiters gibt es Projekte rund um   

Die Basis Wien wiederum hat ein umfassendes Archiv für KünstlerInnen aufgebaut. 

(http://www.basis-wien.at/) 
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Se hrinteressant ist das projekt context net, die genau über diese dinger abreiten...  

http://cont3xt.net/blog/ 

Gemeinsam mit den KollegInnen vom Vermittlungsteam der Kunsthalle Wien habe ich vor 

sieben Jahren eine Kunstvermittlungswebsite mitbearbeitet. 

http://www.kunsthallewien.at/de/kunstvermittlung/ 

5. In Bezug auf Copyright: wie gehen Sie mit dieser Problematik um? 

Hier stellen sich auch für uns viele Fragen, die keineswegs ausdiskutiert sind. Wir möchten 

hier im Interesse der KünstlerInnen handeln. Doch was ist hier das Interesse? Junge 

KünstlerInnen brachen Möglichkeiten des Ausstellens. Dies geschieht  allerdings oft in 

Kontexten, die sich die Rechte nicht leisten können. Was ist dann eher im Interesse der 

KünstlerInnen? Gerade eben haben wir in der IG Bildende Kunst diese Fragen aufgeworfen 

und werden sie in den nächsten Jahren weiterbehandeln.  

6. Sieht man in der österreichischen Kunstszene die Verwendung des Internets eher als:  

 abgekoppelt von der traditionellen Kunstvermittlung – z.B. Angebote von speziellen 

Online Ausstellungen,  

 zusätzlich - als eine Art indirekte Werbung für das "physische" Museum, 

 innovativ und ganzheitlich - um das Interesse an Kunst und die Auseinandersetzung 

mit Kunst - nicht nur für  neue Zielgruppen - zu wecken? 

wohl auch eher 1 und 2 

7. Wurden Useruntersuchungen durchgeführt? Besonders interessiert mich: was motiviert die 

User um Kunst im Internet zu "konsumieren". Welche Erwartungen haben die User in Bezug 

auf Kunst. 

Ich weiss leider nichts davon... 

Sehr herzlich 

Dr.Art. Nora Sternfeld 

  

http://www.kunsthallewien.at/de/kunstvermittlung/
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bilag 2b: svar fra kunstformidler Andreas Lehner 

 

1. Warum brauchen wir Kunst – gesellschaftlich und persönlich? 

2. Worin besteht die Einzigartigkeit eines authentischen Kunstwerkes?  

Mir fällt es nicht leicht, deine Fragen zu beantworten, besonders die beiden ersten Fragen 

sollten eigentlich als Anlass für philosophisch und soziale Diskurse gelten. In erster Linie 

denke ich, dass Kunst Entwicklungsprozesse gesellschaftlicher und persönlicher Art 

provozieren kann. Sie sorgt für Fortschritt und das oft durch Innehalten. Aber es gibt so viele 

andere Aspekte, dass ich die Antwort lieber verweigere. 

3. Ich habe den Eindruck, dass die Kunstszene (inklusive der Museen) in Österreich 

experimenteller und progressiver ist als in Dänemark. Welche Aspekte der österreichischen 

Gesellschaft bewirken/bestärken diese experimentellen Traditionen?  

Auch diese Frage kann ich mangels Vergleichsmöglichkeiten eigentlich nicht beantworten. 

Vielleicht ist die etwas weniger homogene Gesellschaft dafür verantwortlich, die Grenzlage 

zum Balkan, die zwischen mediteraner und zentraleuropäischen Kulturen. 

Auch die Forschungs- und Wissenschaftstradition, etwa die Psychoanalyse, wird ihren Teil 

dazu beitragen. 

Schließlich die ambivalente Geschichte - Täter, Opfer und Zuschauer der NS-Verbrechen - 

auf die in der 68-Generation in Österreich eher mit künstlerischen als mit revolutionären 

Mitteln reagiert wurde, könnte dazu beigetragen haben. 

4. Hat man mit der Vermittlung traditioneller Kunst experimentiert?  

Natürlich, es gibt sehr gute Kulturvermittlungsprogramme, und eine gute Vernetzung unter 

den Kulturvermittlern. Auch die Aus- und Weiterbildung ist gut organisiert und wird vom 

Kunstministerium gefördert. 

4. Hat man Wege gefunden, damit das Internet nicht nur als ein (traditioneller) 

Ausstellungsrahmen funktioniert, aber sondern das Internet neue Aspekte in der Vermittlung 

von Kunst hervorgebracht hat? 

da kenn ich nicht vieles. MuseumOnline ist ein Beispiel für Vermittlung in Österreich, ein 

ganz spannendes Projekt, aber ohne große Reichweite. 

5. In Bezug auf Copyright: wie gehen Sie mit dieser Problematik um? 

Ich muss es ernst nehmen, d.h. in meiner Arbeit als Ausstellungsmacher respektiere ich es. 

Für meine eigenen künstlerischen Arbeiten bestehe ich nicht auf Copyright, eigentlich finde 

ich es in vielen Fällen unsinnig. Namensnennung bei Verwendung meiner Bilder reicht mir. 

Natürlich verstehe ich, dass es auch Situationen gibt, wo Copyright die ökonomische Basis 

des Rechteinhabers sichert. In diesenn fallen macht es schon Sinn. 
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6. Sieht man in der österreichischen Kunstszene die Verwendung des Internets eher als: 

 abgekoppelt von der traditionellen Kunstvermittlung – z.B. Angebote von speziellen 

Online Ausstellungen, 

 zusätzlich - als eine Art indirekte Werbung für das "physische" Museum, 

 innovativ und ganzheitlich - um das Interesse an Kunst und die Auseinandersetzung 

mit Kunst - nicht nur für  neue Zielgruppen - zu wecken? 

Die österreichische Kunstszene hat keine homogene Meinung, wie auch 

7. Wurden Useruntersuchungen durchgeführt? Besonders interessiert mich: was motiviert die 

User um Kunst im Internet zu "konsumieren". Welche Erwartungen haben die User in Bezug 

auf Kunst. 

Auch dazu habe ich keine Informationen. 

Wenn du bessere Infos haben willst, setz dich mit KulturKontaktAustria in Verbindung. Dort 

gibt es sicher fundiertere Auskunft. eva.kolm@kulturkontakt.or.at und 

roman.schanner@kulturkontakt.or.at helfen dir sicher gerne weiter 

Auch der Österreichische Verband der KulturvermittlerInnen Dr. Claudia Peschel-Wacha, A-

1220 Wien, Tel.: 0650/5609663 Email: verband@kulturvermittlerinnen.at 

www.kulturvermittlerinnen.at ist sicher eine gute Anlaufstelle für deine Fragen. 

Du kannst dich auf mich berufen. 

Viel Erfolg für deine Arbeit und lieben Gruß 

Andreas Lehner  

Wessélenyi u. 10,   

H-9700 Szombathely   
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bilag 2c: svar fra kunstformidler Roman Schanner 

 

1.   Warum brauchen wir Kunst – gesellschaftlich und persönlich?  

auseinandersetzung mit den verschiedensten aspekten des (zusammen-)lebens...  

2.   Worin besteht die Einzigartigkeit eines authentischen Kunstwerkes?  

im auslösen von emotion bei den betrachtern, gepaart mit ausgereiftem umgang mit dem eingesetzten 

material. 

3.   Ich habe den Eindruck, dass die Kunstszene (inklusive der Museen) in Österreich experimenteller 

und progressiver ist als in Dänemark. Welche Aspekte der österreichischen Gesellschaft 

bewirken/bestärken diese experimentellen Traditionen?  

also diesen eindruck teile ich nicht - es gibt zwar eine lange tradition, durch die sich österreich als 

"kulturnation" sieht (äußert sich auch in einer fülle an museen), experimentelles und progressives 

gibt es zur zeit aber sicher nicht mehr als in anderen west-europäischen ländern. die letzte große 

experimentelle welle von internationaler bedeutung war jene der "wiener gruppe" und der 

aktionisten - damals ausgelöst von den nachwirkungen des 2. weltkriegs, faschismus, und 

bürgerlicher verdrängungsmechanismen ... 

4.   Hat man mit der Vermittlung traditioneller Kunst experimentiert? Hat man Wege gefunden, damit 

das Internet nicht nur als ein (traditioneller) Ausstellungsrahmen funktioniert, aber sondern das 

Internet neue Aspekte in der Vermittlung von Kunst hervorgebracht hat?  

ja, spärlich - siehe www.kunsthallewien.at/kunstvermittlung 

5.   In Bezug auf Copyright: wie gehen Sie mit dieser Problematik um?   

nutzungsrechte abklären und jeweilige angabe von copyright  

6.   Sieht man in der österreichischen Kunstszene die Verwendung des Internets eher als:  

· abgekoppelt von der traditionellen Kunstvermittlung – z.B. Angebote von speziellen Online 

Ausstellungen,  
· zusätzlich - als eine Art indirekte Werbung für das "physische" Museum, 
· innovativ und ganzheitlich - um das Interesse an Kunst und die Auseinandersetzung mit Kunst - 

nicht nur für  neue Zielgruppen - zu wecken?  
zuerst einmal im spannungsfeld: personale vermittlung - medial vermittlung  
in der personalen vermittlung im rahmen von konkreten (schul-)projekten - z. b. museum-online 
in der medialen vermittlung wird das netz hauptsächlich zur informationsweitergabe benutzt - 

interaktive, selbst vermittlungsprozesse einleitende seiten gibt es kaum (ausnahme -s.o. 

kunstvermittlung.at) 

7.   Wurden Useruntersuchungen durchgeführt? Besonders interessiert mich: was motiviert die User 

um Kunst im Internet zu "konsumieren". Welche Erwartungen haben die User in Bezug auf Kunst.  

von diesbezüglichen untersuchungen weiß ich leider nichts - derzeit glaube ich wird in Ö das netz 

hauptsächlich zum konsum von information genutzt... 

e rwarten würde ich mir schon eine entwicklung von interaktiven vermittlungsplattformen - dazu fehlen 

allerdings geld und personal in den jeieligen kunstvermittlungsabteilungen oder -institutionen...  

 

  

http://www.kunsthallewien.at/kunstvermittlung
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bilag 3: interview med landskabsarkitekt Louise Kienzl 

 
Form, Gestalt und Aussehen treten vorerst in den Hintergrund. Mir geht es um darum zu erfahren, welche 

Bedürfnisse und Wünche die Stadtbewohner haben und welche Rolle die Freiräume im Leben der Menschen 

spielen bzw. spielen können. 

Größe, Dichte und Heterogenität sind wichtige Grundbedingungen für das Entstehen von Urbanität 

Urbanität und die Qualität einer Stadt hängt vom Zusammenhang ab zwischen Arbeiten, Wohnen, Erholung und 

Verkehr (als Bewegung)  

Neuheit und Überraschung sind Faktoreren, die beeinflussen die Aufmerksamkeit und das 

Zuwendungsverhalten. 

Die Faszination und Qualität einer Stadt entsteht aus der Widersprüchlichkeit von Ordnung und Chaos … gerade 

das Ungeplante, das Nicht-Gewollte, das Überraschende und Fremde sind wesentliche Elemente die zur Qualität 

beitragen.  

Stadt Räume inklusiv Freiräume bestehen von notwendigen, freiwilligen und sozialen Aktivitäten (inkl. 

Spielplätze (spil og leg), Lernorte, Erholung (genopladning)). 

manglende tilgængelighed oder schlecht angebunden = manglende kvalitet 

Ellen Meyrat-Schlee (1993) Mobil sind die Anderen, ORL Bericht 87/1993, Zürich: Verlag des Fachverein an 

der schweizerischen Hochschulen und Techniken AG 

Livskvalitet bygger på fire faktorer i prioriteret rækkefølge: 

1. tilfredshed med arbejde 

2. mellemmenneskelig kontakt og kommunikation 

3. pænt boområde 

4. fritid og rejser 

Ingrid Gehl (1971) Bo – miljø, København: Kunstakademiets Arkitektskole 

Det er et grundbehov for mennesket at være produktiv! 

Psykologiske grundbehov: 

 kontakt 

 isolation 

 erlebnis 

 entfaltung 

 spiel 

 struktur 

 identifikation 

 æstetik 

 sikkerhed 

Das Bedürfnis nach Struktur: sich orientieren zu können, Dinge seiner Umwelt im Verhältnis zu sich selbst 

stellen, ein Gefühl von Geborgenheit zu haben, den Weg zu finden oder Orte wiederzufinden, zu wissen wo man 

sich befindet, gibt den Menschen eine emotionelle Sicherheit, die sehr zu seiner Lebensqualität beiträgt. 

Das Bedürfnis nach Identifikation besteht sowohl für die physische als auch für die soziale Umwelt. Man baut 

eine positive emotionale Beziehung zu seiner Umwelt auf. Identifikation mit seiner sozialen Umwelt bedeutet 

teilnehmen am geschehen.  
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bilag 4: interview med internetekspert Hans Zeger 

 
Med udgangspunkt i hans nye bog "Paralleluniversum Web 2.0 – Wie Online Netzwerke 

unsere Gesellschaft verändern" snakkede jeg med den østrigske webguru Hans Zeger. 

Det mest betydningsfulde grundvilkår ved internettet, er ifølge Zeger, at man aldrig er alene, 

at internettet har åbent 'rundt um die Uhr'. 

Zeger snakkede en del om digital dannelse, om de roller og forskellige identiteter internettet 

lægger op til at vi kan have – men som jo også eksisterer på real-plan. 

Men hans hjertebarn er 'protikulierung', det at man på internettet finder sit stambord, hvor 

man åbenhjertigt snakker om løst og fast – og om det nødvendige i at man 

lovgivningsmæssigt / juridisk varetager individets ret til beskyttelse, så det vi siger ikke 

bruges, misbruges eller opbevares mod vores vilje – af virksomheder, der ser det som 

profitmaksimeringspotentiale. 

Hans mening er, at de mange advarsler mod at skrive på internettet er for at knægte 

ytringsfriheden og den nye demokratiseringsproces, og det er med foragt, at han ser, at nogle 

firmaer diskriminerer ansøgere ved at udelukke dem pga. ting de har sagt, billeder de har lagt 

ud: 

 vi skal have ret til at ytre os 

 vi skal have ret til at få vores data fjerne (når vi er blevet klogere ;-) 

Demokratiseringsprocessen ser han blandt andet i, at en anti-religiøs Facebook gruppe blev 

spærret som krav fra det religiøse USA, men internationale brugerprotester førte til en 

afspærring.  

I, at Verein Gegen Tierfabriken, den østrigske anti-pels aktion, nu er blevet en del af det 

globale spil 'World of Warcraft', og dermed har fået en stemme, der rækker langt videre end 

de nogen sinde har kunnet håbe på i forhold til andre medier.  

Hans ser også demokratiseringsprocessen i et japansk initiativ, hvor man i Tokyo har startet 

internetcaféer op for hjemløse, der giver netop denne ellers udstødte samfundsgruppe en 

stemme, en mulighed for at være menneskelig værdifulde på nettet (på nettet ses det ikke, at 

de er hjemløse, dermed nedvurderes deres meninger heller ikke) – og samtidig giver disse 

netcaféer og muligheden for at ytre sig de hjemløse en følelse af tilhørsforhold både i forhold 

til fællesskaber på internettet, men også i forhold til samfundet generelt som de jo i hvert fald 

virtuelt nu er en del af. 

Og han ser demokratiseringsprocessen i den nye kreativitet, der udvikles på internettet i 

forhold til sproget – de ikke-boglige har på nettet mulighed for at udtrykke sig blandt andet 

gennem emotioncons, podcasts og video. 

Og så er Zeger fascineret af, at 10.000 onlinebrugere skriver videre på Harry Potter og Star 

Trek – at hvis bind 8 kommer ud i Harry Potter serien, kan det i virkeligheden være 987 

forskellige historier   
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bilag 5: museumssamtaler online 

 
http://museum30.ning.com/forum/topics/national-museums-online 

Posted by Laura Miles on February 26, 2009 at 12:03pm  

National Museums Online Learning Project in the UK 

Source: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7902323.stm 

"A group of the UK's most famous museums, including the British Museum and Victoria and 

Albert Museum, is creating a collective website. As well as finding information about 

exhibits, museum lovers can use the website to create communities based on their historic and 

creative interests." 

More detail about the project process to date (2006 - 2009) including tie-ins with schools and 

the technical details of the federated search concept can be found on the V & A's website 

here: http://www.vam.ac.uk/about_va/online_learning/index.html 

Reply by Michael Parry on February 26, 2009 at 3:40pm  

It's live now. Try the following: http://bm.nmolp.org/creativespaces/ 

more here: http://twitter.com/creative_spaces 

http://www.facebook.com/group.php?gid=66365111678 

 

Congratulations to all that have been working for sooo long on this one 

http://museum30.ning.com/forum/topics/in-museum-vs-out-of-museum 

In Museum vs. Out of Museum experience and interaction 

Posted by Luke on February 15, 2009 at 11:18am 

The in museum experience vs. the out-of-museum experience is an idea which really interests 

me. As I have researched and seen, it seems that everyone building technology is focused on 

the in-museum-experience (ie Tours like Guidebycell Attenna and acousticguide.) what are 

new ways to connect with visitors once they leave . Thoughts? 

Reply by Rohn Jay Miller on February 17, 2009 at 5:30am  

Luke--I'm currently working on a major art museum internet re-design, which includes both 

online and in-house experiences. We've done some exciting audience research for the project, 

which I'm hoping to share in some form late this year. 

 

Meanwhile, there's an interesting study on how users navigate the online / in-museum and online / 

in-library experiences, from the University of North Carolina, : http://interconnectionsreport.org/ 

It's called "The IMLS National Study on the Use of Libraries, Museums and the Internet," from 

Fall 2008. Lot's of good insights here, especially about what I call the emerging "hyper-user," for 

whom Internet connectivity--via computer, iPhone, PDA, iPod, etc--is becoming a daily 

companion. Within this group there is a strong "culture-seeker" contingent who are using their 

hyper-connectivity to manage finding and related to cultural information and events, and also to 

more and more become content creators. 

http://museum30.ning.com/xn/detail/u_rplm5qsn7exc
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7902323.stm
http://www.vam.ac.uk/about_va/online_learning/index.html
http://museum30.ning.com/forum/topic/listForContributor?user=3d6grwyo2pviz
http://bm.nmolp.org/creativespaces/
http://twitter.com/creative_spaces
http://www.facebook.com/group.php?gid=66365111678
http://museum30.ning.com/xn/detail/u_1sajs9lnckmvh
http://museum30.ning.com/forum/topic/listForContributor?user=3cvfdvmljbv2e
http://interconnectionsreport.org/
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Hope this is helpful. 

Cheers-RJ 

Sorry, the end of my original response got a bit mangled as the keys flew. It should read: 

Within this group there is a strong "culture-seeker" contingent who are using their hyper-

connectivity to find and manage content related to cultural information and events, and--

recently to also more and more become content creators. 

Reply by Sarah Barns on February 20, 2009 at 8:26pm  

Hi Scott, Luke and others 

In line with this discussion, I'm not sure if you've come across the reference earlier on this site to 

ABC Sydney Sidetracks (http://www.abc.net.au/sidetracks). It uses collections from Australia 

(ABC, National Film and Sound Archive, Powerhouse Museum and a number of other agencies) 

to offer an experience of 'history where it happened'. This uses Google Maps as well as a mobile 

app. I have a particular interest in the use of sound/audio archives here, including ambient, street 

level recordings re-cast back to their original locations. Hopefully we'll move to an ipod platform 

as well soon! 

I think the movement of archival collections into the whole pervasive/mobile computing sphere is 

not only fascinating but really important to challenging some of the emerging interface 

conventions and presumptions about the (historical) creation of spatial/city form etc. Anyway this 

is my PhD topic so if you'd like to continue this discussion, I'm keen! 

Sarah (researcher and producer, Sydney Sidetracks) 

Reply by Mia on February 23, 2009 at 4:07am  

It's something I've been interested in for a long time, I've blogged various ideas and examples at 

http://openobjects.blogspot.com/search/label/outside%20museum%20walls but I've never had a 

chance to work it into official projects. 

Reply by Beth Harris 21 hours ago  

I agree -- I was at a meeting this week and all everyone could talk about was bringing people to 

the museum (related to the revenue discussion). Errrr! The question of how to connect with 

visitors and create new opportunities for members who do NOT come to the museum, except 

perhaps once or twice, so their experience is through the technology, through the web...this is 

what I am most interested in...and extending the extending the educational mission of the 

institution in this way. 

Reply by Luke 21 hours ago  

Well I look forward to hearing back from you Beth! And of course talking to you more about 

everything! I would love to set up a chat time...The MOMA has done a great job and has taking 

the Greatest leap yet by a museum. More than half-way there! 

Looking forward :) 

 

  

http://museum30.ning.com/forum/topic/listForContributor?user=3266gqxuu42mj
http://www.abc.net.au/sidetracks
http://museum30.ning.com/forum/topic/listForContributor?user=22p7plpxkqgma
http://openobjects.blogspot.com/search/label/outside%20museum%20walls
http://museum30.ning.com/forum/topic/listForContributor?user=1hbsleffzeutn
http://museum30.ning.com/forum/topic/listForContributor?user=1sajs9lnckmvh
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bilag 6: museums quartier, Wien 

 
Das MuseumsQuartier hat sich innerhalb von fünf Jahren zu einer der beliebtesten Kultur- und 

Freizeitdestinationen Österreichs entwickelt und zählt mit über 3 Mio. BesucherInnen jährlich bereits zu den 

meistbesuchten Tourismusattraktionen Wiens 

Das MuseumsQuartier versteht es als eine seiner zentralen Aufgaben, das kreative Potential des Landes aktiv zu 

unterstützen und mehr als ein Ort der musealen Kunst zu sein. Dies wird im quartier21 durch die aktive 

Ansiedlung von Unternehmen der „Creative Industries“ umgesetzt. Beispiele dafür sind die Musiktankstelle für 

legalen Musik-Download, das Internetradio PLAY.FM für DJ-Sets und Clubmusik, Subotron – ein Shop und 

Ausstellungsraum zur Geschichte der Computerspiele und zuletzt drei verschiedene Einrichtungen für Mode. 

Daneben gibt es im MQ Point einen Design-Schwerpunkt: junge DesignerInnen aus Österreich stellen sich 

monatlich wechselnd mit ihren Produkten im MQ Point vor. 

Das MuseumsQuartier Wien als Kulturinsel und Stadtoase (www.mqw.at/fset_de.html) 

Ziel der Kommunikation des MuseumsQuartiers ist es, Kunst und Kultur als selbstverständlichen Bestandteil des 

Alltags erlebbar zu machen. Gezeigt wird nicht nur der „Kunstraum“ MQ, sondern auch der „Lebensraum“ MQ, 

denn es hat sich gezeigt, dass neben dem Kunst- und Kulturangebot die Verfügbarkeit von Freizeiträumen und –

angeboten gerne und begeistert angenommen wird.  

„Mit dem MuseumsQuartier wurde nicht nur ein imposantes Kunstareal errichtet, sondern es wurde ein 

innovatives Konzept der Symbiose von Kunst und Freizeitkultur realisiert, das auch international als 

zukunftsweisend anerkannt wird. Sowohl Touristen als auch einheimische BesucherInnen genießen Kunst und 

Kultur bevorzugt in einem Ambiente, in dem man sich erholen und entspannen kann und die Kreativität der 

Stadt spürt“, betont Daniela Enzi, verantwortlich für das Marketing des MuseumsQuartier. 

 

"In"- Meeting Place MuseumsQuartier  - Art & Culinary Delights Side by Side  

Vienna‟s exciting art complex near the Imperial Palace offers not only renowned museums such as the Leopold 

Museum, with its numerous works by Schiele, the Museum of Contemporary Art, and the Kunsthalle: a lively 

array of restaurants, cafés and bars make this museum district even more attractive. See and be seen is the 

motto – and above all: enjoy...  
The MuseumsQuartier (MQ) is one of the ten largest cultural quarters in the world. Located at the border of the 

old city in the former imperial stables, it combines institutions of different art fields, restaurants, cafés and shops 

in an area of over 640,000 square feet in a post-modern ambiance, a combination of baroque buildings and 

modern architecture.  

 

Urban Lifestyle  
The MQ offers an ambiance that fits the urban lifestyle of its visitors: retaining the old, experiencing the new – 

and enjoying both of them together. Following this principle, a colorful and varied scene developed amid the 

setting of eminent museums and collections:  

 

After viewing some Schiele paintings, one could stop at Café Leopold (daily 10:00 am – 2:00 am, Tue 4:00 pm 

– 2:00 am), which offers its own DJ Line on some evenings. At Café.Restaurant HALLE (daily 10:00 am – 

2:00 am) one can enjoy the interior decoration of the Viennese designers Eichinger oder Knechtl. The mumokka 

(daily 10:00 am – 1:00 am) welcomes visitors of the MUMOK, the Museum of Contemporary Art.  

 

Design at the Bar  

Worth viewing is also the design of Milo (Mon - Fri 9:00 am - midnight, Sat 10:00 am - midnight, Sun 10:00 am 
– 6:00 pm) by Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal at the Architecture Center. Located right next to a 

bookstore, the Kantine (Mon – Wed 10:00 am – midnight, Thu – Sat 10:00 am – 2:00 am, Sun and public 

holidays 10:00 am – 10:00 pm) is a nice place to browse through the books you have just bought. And according 

to its own statements, the health-food coffee bar Unter'm Hollerbusch (Mon - Fri 9:00 am – 7:00 pm, Sat 9:00 

am – 6:00 pm) seeks the “artistic value of biological products.”  

Some Things to Look at:  

Leopold Museum; Museum of Modern Art; Kunsthalle; Architecture Center; Dschungel Wien - Vienna‟s 

Theatre for young audience; DesignforumMQ; Zoom-Kindermuseum  

http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=3071
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=3084
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=3067
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=3006
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=10599
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=10599
http://www.designforum.at/
http://www.wien.info/article.asp?IDArticle=3385
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bilag 7: mixed reality interface, Kommerz.at 

mail fra A. Wolf efter præsentation af software til kunstformidling 

 
OBS: jeg har fjernet alle informationer om brugerlogin og passwords i nedenstående mail, da 

det er fortroligt materiale, men en del materiale kan tilgås frit via http://www.kommerz.at 

If you want more Information about the MRI (mixed reality interface) take a look at the 

website www.kommerz.at or following links. 

 

Download Videos, pictures and folders about the MRI which show applications for the 

automotive industries. 

http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html 

 

Download the abstract and a video about our Siggraph 2008 presentation „tangible 

workbench“ 

http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html 

 

Download Videos and pictures about the MRI which show applications for the real estate and 

Architects. 

http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html 

 

Download a Video a picture and a folder about Showcase - MRI 

http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html 

 

TED conference: BBC news shot some video coverage of the MRI device and Project 

Autodesk / Newport too. Below is a link to it or copy the link in your browser. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7869615.stm MRI coverage starts at 1:34 sec on the 

timeline. 

 

http://labs.autodesk.com/technologies/newport/ 

 

Download Videos and pictures about the ARENA3D project for marketing, sales, training and  

e-learning. 

http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html 

Alexander Wolf & Thomas Kienzl, Kommerz 

(office@alexanderwolf.at) 

 

 

 

  

http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://www.kommerz.at
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7869615.stm
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://labs.autodesk.com/technologies/newport/
http://webmail.unoeuro.com/parse.php?redirect=http://www.kommerz.at/en/KOMMERZ/Partnerlogin.html
mailto:office@alexanderwolf.at
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bilag 8: interviewede personer 

 
museumsfolk, kunstnere, landskabsarkitekt, arkitekt, museumsgæster, internetbrugere 

Herwig Kienzl – fra Kunstakademiet, Østrig, arbejder multimedialt (men analogt) med kunst 

Louise Kienzl – landskabsarkitekt, byplanlægger og projektleder, Østrig 

Thomas Kienzl – arkitekt og ejer af it-udviklingsbureauet Kommerz.at, Østrig 

Nora Sternfeld – kunsthistoriker og administrator af Kunstforeningen for billedkunst, Østrig 

Andreas Lehner – kunstner og kunstformidler, Østrig/Ungarn 

Roman Schanner – kunstformidler, Østrig 

Hans Zeger – internetekspert, Østrig 

 

Helene Brøndholt Nielsen – programleder på SMK digital, Danmark 

 

Bente Dalgaard – typisk gæst på kunstmuseer 

Hans Christian Kock – atypisk gæst på kunstmuseer 

Julie Jo Boding – typisk bruger af sociale netværk på internettet 

Christian Jessen – typisk (men meget bevidst) internetbruger 

 

 

bilag 9: fysiske museer besøgt og talt med  

 

København: Statens Museum for Kunst 

Amsterdam: Rijksmuseum & VanGogh Museum 

Berlin: Akademie der Künste, Museum für DDR-Kunst, Temporäre Kunsthalle 

Wien: MUMOK: Museum für Moderner Kunst, Kunsthalle Krems, Leopold Museum, MAK: 

Österreichisches Museum für Angewandte Kunst / Gegenwartskunst  

Linz: Ars Electronica Center, Hafenhalle09, Landesgallerie Linz 

London: Tate, Saatchi Gallery, Victoria & Albert 

Paris: Louvre 
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bilag 10: 'me' på Flickr  
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bilag 11: 'mine venner' på Facebook og Twitter 
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bilag 12a: det berømte kroningsæg, Fabergé 

 

 Farbergés berømte 'kroningsæg' vurderet til 

omkring 120 millioner kroner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilag 12b: tag cloud 

 

 


