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Nya rum för samlingarna – tillfällig stängning av
konstmuseets utställningshallar hösten 2018
Förslag till beslut
Konstmuseets utställningshallar stängs perioden 10 september – 24 november
2018 för renovering, omhängning av samlingen samt för att ge plats för nya
tillfälliga utställningar.

Sammanfattning
Konstmuseets utställningsrum för samlingen är i behov av renovering. Det gäller
bland annat de befintliga trägolven, som ska slipas, lutas, oljas samt härdas. Det
berör en yta på ca 1500 kvm. I samband med golvrenoveringen bygger vi nya rum
och miljöer för samlingen samt hänger om samlingen utifrån nya frågeställningar
kring vad konst är och hur det kan visas. I samband med detta hålls
utställningsrummen tillfälligt stängda.
Målet är att skapaförutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt med samlingen. Vi
vill sänka tröskeln till konsten ytterligare, skapa diskussioner, ge ingångar till olika
sätt att se på konst och på så sätt öka intresset för våra demokratiska rum och
gemensamma kulturarv.
Våra värdeord i arbetet med att skapa nya rum för samlingen är: märkligt, osnyggt,
roligt, lättsamt, klurigt, prövande och dynamiskt.
Under tiden som renoveringen pågår fortsätter vårt konstpedagogiska arbete, men
då med tydlig inriktning på Eskilstuna kommuns offentliga konst. Konstmuseets
reception och butik håller öppet som vanligt.

Ärendebeskrivning
Nya rum för samlingen
Konstmuseets utställningsrum för samlingen är i behov av renovering. Det gäller
bland annat de befintliga trägolven, som ska slipas, lutas, oljas samt härdas. Det
berör en yta på ca 1500 kvm. Alla konstverk ska plockas undan och skyddas från
slipdamm och lösningsmedel. I samband med golvrenoveringen bygger vi nya rum
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och miljöer för samlingen samt hänger om samlingen utifrån nya frågeställningar
kring vad konst är och hur det kan visas. I samband med detta hålls
utställningsrummen tillfälligt stängda.
Målet är att skapaförutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt med samlingen. Vi
vill sänka tröskeln till konsten ytterligare, skapa diskussioner, ge ingångar till olika
sätt att se på konst och på så sätt öka intresset för våra demokratiska rum och
gemensamma kulturarv.
Konstmuseets samling består av drygt 1000 konstverk i blandade tekniker från
tidigt 1600-tal fram till idag. Varje år köps ett till tre nya verk in till samlingen.
Samlingen inrymmer även cirka 5000 grafiska blad.
Med nya rum för samlingen kan konstmuseet:
• Visa mer av konstmuseets samling – även arkiv-, skiss-, och
teckningsmaterial
• Skapa flexibla och dynamiska ytor att visa och förmedla konst på
• Visa konst på ett sådant sätt att rummen och objekten tillåter vår publik att
prova och utforska sin konstsyn och på så sätt vara medskapande
• Skapa nya förutsättningar för lärande i vårt konstpedagogiska arbete, men
även om besökare kommer ensamma eller i grupp utan guide
• Nå en bredare publik och öka tillgängligheten
Våra värdeord i arbetet med att skapa nya rum för samlingen är: märkligt, osnyggt,
roligt, lättsamt, klurigt, prövande och dynamiskt.
Praktiskt arbete som ska göras:
• Renovera golven
• Riva befintliga väggar, bygga nya samt färgsätta dem
• Bygga och skapa nya miljöer, även sittplatser och läshörnor för reflektion
• Hänga om hela samlingen samt bearbeta informationsstrukturen kring
verken
• Riva sommarens utställning samt producera nya tillfälliga utställningar
Tidsplan hösten 2018
v 37 (10 september 2018) – montera ner samt packa och transportera iväg
sommarens tillfälliga utställning (av konstnär Birgitta Burling)
v 38 – plocka ner verken i samlingen, transportera och placera dessa i olika förvar,
säkerställa dem
v 39--40 – riva, bygga nya (via återvinning) och måla om väggar i samlingen
v 41--43 – slipa, luta, olja samt härda golven (1500 kvm)
v 44--45 – hänga om samlingen
v 46 – sätta upp skyltar och information om samlingen
v 46--47 – hänga nya tillfälliga utställningar i 3:an och 2:an
v 47 – Lördag 24 november hålls vernissage för den nya presentationen av
samlingen samt de tillfälliga utställningarna.
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Konstpedagogiska verksamheten samt reception och butik håller öppet som vanligt
Under tiden som renoveringen pågår fortsätter vårt konstpedagogiska arbete, men
då med tydlig inriktning på Eskilstuna kommuns offentliga konst. Konstmuseets
reception och butik håller öppet som vanligt.
Finansiering
Finansiering för att renovera golven är avsatt via kultur- och fritidsförvaltningen,
övrig renovering sker inom konstmuseets befintliga ram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Konsekvenserna med att skapa nya rum för samlingen är att vi ökar besökarens
möjlighet till medverkan och medskapande både av sin egen konstsyn och i ett
bredare perspektiv även dess samhällssyn. Som den kunskapsinstitution som
konstmuseet är, ska vi värna varje besökares rätt att fördjupa sig, förkovra sig och
bredda sin kunskap. Vår målsättning är att genom samtida konst och konsthantverk
skapa utrymme för reflektion kring den egna tillvaron, samhället i stort och vår
gemensamma framtid.
Av konstmuseets samling är cirka 10% av verken tillverkade av kvinnor. Genom
att visa kvinnornas verk, lyfta fram och medvetandegöra detta i den nya
hängningen skapar vi närhet till att diskutera genusfrågor och jämställdhet och
historiens syn på detta.
Genom att skapa dynamik i rummen och jobba med flexibla lösningar blir det
enklare för medarbetarna att ändra lösningar i rummen och prova sig fram.
Praktiskt återanvänds de rivna väggarna så långt som möjligt till de nya.
Beslutet skickas till:
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