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Under juni månad 2011 fick jag möjlighet att disponera en gästbostad på Svenska institutet i
Paris för att studera museisamlingar och arbetsmetoder och knyta kontakt med kollegor vid
franska institutioner. Inför resan skickade jag ut förfrågningar till 15 institutioner om
möjlighet för studiebesök ”bakom kulisserna” för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.
Detta ledde till 5 möten. Samtalen fördes utan problem på engelska och alla var mycket
tillmötesgående och behållningen var ömsesidig. Jag genomförde även 50 museibesök som
”vanlig” besökare på Paris museer, vilka jag gjorde en jämförande bedömning av, enligt ett
eget betygsystem. Till min glädje accepterade nästan samtliga institutioner ICOMs
museikort, så kostnaden för entréavgifter kunde hållas nere till ett minimum.
Generellt kan sägas att Paris museer fokuserar på konst, men det finns ett flertal intressanta
undantag. Utställningarna är ofta tämligen traditionella och förvånade lite publikfriande,
något man kunnat förvänta sig med tanke på det stora besöksunderlag som finns i form av
en stor kräsen befolkning och miljontals turister. Samtidigt finns en koncentration runt de
historiska byggnaderna och föremålen som ställs ut, i befriande avsaknad av scenografi.
Som sammanfattning kan sägas att för att vara en metropol så känd för sina museer, finns
det mycket att lära men också mycket som kan förbättras.
Min behållning av vistelsen är stor. Jag har bland annat etablerat kontakt med Musée
d’histoire naturelle, vilket blir avgörande för mitt fortsatta arbete med Lunds universitets
zoologiska samlingar. Den kunskapsbas jag byggt upp från det stora antal utställningar jag
besökt är mycket betydelsefullt för mig i min roll som utställningsproducent. Mina fördomar
och tidigare erfarenheter av Frankrike som en ”svår” kultur att närma sig kom helt på skam,
vilket jag är mycket glad för. Förhoppningar fanns ju, annars hade jag inte sjösatt projektet,
men resultatet blev över förväntan.
Jag är mycket tacksam för stipendiet jag erhöll från Syskonen Bothéns stiftelse via NKF-S.
Tack också till SI för tillgång till gästbostad och LUHM som släppte iväg mig.
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Museer i Paris juni 2011
Datum

Museum

Beskrivning

Betyg

9 juni

Musée Carnavalet

Paris stadsmuseum

2

Centre Pompidou

Modern o samtida konst
Deli-Paris -Bombay

4
3

Musée de Cluny

medeltid, utst. om svärd

5

Musée d’Orsay

konst, utst. om Manet

4

Musée des Arts et Métiers

teknik

3

Musée de Montmartre

kvartersmuseum

2

Musée des Arts Décoratifs

konsthantverk o design

4

Musée de l’Orangerie

konst

4

Grand Palais

Anish Kapoor

5

10 juni

11 juni

12 juni

13 juni

14 juni

16 juni

17 juni

18 juni

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

3

Musée Rodin

skulptur

3

Musée Maillol

Miro-utställning

3

Musée Cognaq-Jay

miljö o konst

3

Memorial Shouah

förintelseutställning

4

Musée Delacroix

person- o miljömuseum

2

Petit Palais

konsthantverk

3

Pavillion d’Arsenal

arkitektur

2

Musée Dapper

Bonny Grevin

4

Musée Guimet

asiatisk konst

4

Musée de la Marine

sjöfart

3

Musée du Vin

vinmuseum

3

Maison de Balzac

person- o miljömuseum

3

Musée Clemenceau

person- o miljömuseum

2

Musée de la Chasse et Nature

jaktmuseum
2

4
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18 juni

Maison Européenne de la Photographie
Maison de Victor Hugo

19 juni

fotoutställningar

person- o miljömuseum

4
4

Musée Bourdelle

skulptur o mode

4

Musée Zadkine

skulptur

3

Museum national d’histoire naturelle

magasin

-

Street art-mässa, St-Sulpice

street art

2

Musée Nissim de Camondo

miljömuseum

5

Musée Carnuschi

asiatisk keramik

3

Musée Jacquemart- André

konst o miljömuseum

4

Pinacothèque de Paris

måleri

4

23 juni

L’adresse Musée de la Poste

postmuseum

3

24 juni

Musée Marmottan Monet

konst o miljömuseum

4

Musée du Quai Branly

världskultur

5

Jeu de Paume

fotografi

5

Musée du Louvre

konst mm

4

Musée d’Archéologie nationale

arkeologi

2

Musée Claude Debussy

personmuseum

2

Musée départemental Maurice Denis

konst

3

Institut du Monde Arab

arkitektur

4

Musée d’Art Moderne de la ville Paris

måleri

4

Hôtel de ville de Paris

konst, impressionister

3

Conciergerie

miljömuseum

3

Grande gallerie de ’evolution

utställningsavdelningen

-

Centre culturel suisse

konst o foto

3

Museum national d’histoire naturelle

konserveringsavdelningen

-

Centre culturel suédois

konst o barnutställning

1

Versailles

byggnad, miljö, park

4

21 juni

22 juni

25 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni
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