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Ny teknologi
og nye oplevelser
- At udstille kunst, der ikke er tilgængelig
Af // Jørgen Riber Christensen og Andy J. S. Madsen

KMDs nye seksetagers bygning på havnefronten i Aalborg er udsmykket med kunst fra Nordjylland. Et unikt kunstprojekt, hvor 13 kunstnere har haft frie rammer til på alle måder at udsmykke en ellers traditionelt udseende kontorbygning. Det almindelige publikum er dog afskåret fra at opleve kunsten, da bygningen ikke er åben for alle.
I forsøget på at gøre denne kunst tilgængelig bruges bl.a. ny teknologi i en udstilling på Kunsten, det tidligere
Nordjyllands Kunstmuseum. Resultatet er nye oplevelser og et større publikum.

udstillingsteknologien kan ophæve fraværet
af den udstillede genstand. Publikum kan
herved gives en virtuel og sanselig oplevelse
af kunstværkerne, der reflekterer deres kontekst, samtidig med der tilføjes ekstra værdier i form af håndterlighed, formidling og

På udstillingen på Kunsten kan tre af kunst-

en trykfølsom fladskærm. Firmaerne SHRPA

stræbt efter at optimere brugervenligheden

erfaringsdannende elementer. Det var altså

neren Jenny Hansens fem gobeliner ses.

og Digitales har samarbejdet om at program-

og navigationen på deres præmisser. Dog

kombinationen af publikumsinvolvering og

Udstillingen formidler værkerne i en anden

mere og udvikle indhold specifikt til pro-

uden at udlevere det hele på én gang – der

digital, interaktiv gengivelse, der var pro-

kontekst end den originalt tiltænkte. Kunst-

jektet. Publikum kan med Surface-boardet

skal stadig være en udfordring i oplevelsen.
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Ny teknologi i brug
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