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Museet må
ligge i
Midtbyen

T

rondheim trenger en kraftig fornyelse av
museene for kunst og design i Midtbyen.
Der må flere gode alternativ undersøkes
nøye.
Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum er i elendig forfatning, og det
har lenge vært behov for et museum som både kan
romme de store samlingene og som kan bringe kunsten og kunsthåndverket ut til et større publikum.
Selskapet Museene i Sør-Trøndelag (Mist) har
bestemt seg for hva de ønsker. I god tid før jul ga de
beskjed om at de vil ha et nytt museum på Leüthenhaven. Vi forstår at det er naturlig å tenke i den retningen. Leüthenhaven er en gedigen parkeringsplass
ved siden av Trøndelag Teater og bør brukes til aktiviteter et stort publikum vil ha glede av.
Men et slikt nybygg kan koste rundt en milliard
kroner som staten må bidra med. Spørsmålet er også
hva dagens bygninger i så fall skal brukes til. Kunstmuseet og kunstindustrimuseet er svært verdifulle
byggverk som uansett må settes i stand og fylles med
aktivitet.
En god løsning kan være å
pusse opp og bygge ut dagens
lokaler. Byantikvaren har i
tillegg foreslått å bygge et nytt
kunst- og designmuseum ved å
utvide kunstindustrimuseet og ta i bruk rådhuset.
Der kan byen få et nytt kraftsentrum for kunst og
design.
Forslaget er forlokkende, men i likhet med andre
gode alternativ skaper det flere spørsmål. Hvor skal
politikerne i rådhuset flytte? Hva med kunstmuseet
ved siden av Nidarosdomen?

Ta vare på
dagens
bygninger

Enkelte trondheimspolitikere har allerede gitt
signaler om hva de ønsker. Vi håper mange melder
seg på i debatten og at de ulike alternativene blir
grundig undersøkt. I hovedsak er det to spørsmål
som trenger svar: Hva blir best for kunsten? Hva blir
best for byen?
Foreløpig har vi ikke konkrete svar på disse spørsmålene. Vi mener to prinsipp bør være førende for
politikernes beslutning: Museene hører hjemme i
Midtbyen, og dagens museumsbygg må uansett
avgjørelse settes i stand og fylles med innhold.

En bekymringsmelding
La meg si det kort og enkelt: Bosnia og Hercegovina som
uavhengig stat er stadig under trussel om å forsvinne. Om
ikke verden reagerer er det stor fare for ny etnisk rensing.

Fredagsspaltist
Azra
Halilović
Jeg vet ikke om dere andre har
det sånn, men tanker rundt min
identitet kommer relativt ofte til
meg. Jeg er har for eksempel for
lengst oppdaget at jeg ikke er så

Lilleleder

Profil med rumpe

«TV2-profil overrasker med klapperumpe», skriver
Dagbladet med store bokstaver på nett. Vi er glade vi ikke
hører hjemme i klapperumpeland.
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villig til å innse at jeg har skyggesider, og derfor projiserer dem
over på en annen stakkar, som
mest sannsynlig gjør det samme
og projiserer sine skyggesider
videre på noen andre. De andre,
de som er feil, de som er annerledes, psykopater, onde. Vi lever
i et samfunn der «vi» er de
gode, og de «andre» er de onde.
Hver gang jeg setter i gang en
refleksjon rundt ondskap starter
det med min egen bakgrunn og
mine erfaringer fra Bosnia og
Hercegovina.
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Det er vanskelig å ikke definere
etnisk rensing som ondskap.
Personlig vil jeg helst at vi kvitter oss med hele begrepet. For
hva godt bringer det med seg om
vi definerer noe som ondskap?
Jeg har vært i Den Haag og sittet
bare noen meter fra krigsforbrytere Radovan Karadzic og Ratko
Mladic under rettssaken deres.
Der jeg satt og så på dem og
hørte på hva de sa, skulle jeg
nesten ønske at jeg følte ondskapens tilstedeværelse. Det
mest ubegripelige var at dette

Kontakt redaksjonen
Vi trenger din hjelp til å varsle, avsløre,
debattere og dele opplevelser.
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Hver måned belønner vi beste tips med
inntil 10 000 kroner.

