MuCEM – fra tradisjonelt folkemuseum
til dialoginstitusjon.
Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike
Bjarne Rogan
En ny brikke er på plass i den museumsthrilleren som har pågått i Frankrike det
siste tiåret, med nedlegginger, fusjoner og
nyetableringer av nasjonalmuseene. I juni
2013 åpnet Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) i
Marseille – museet for Europas og middelhavsregionens kulturer. Museet ligger flott
til på byens beste tomt, på moloen ved
innløpet til den gamle havnen. Hovedbygningen er et modernistisk bygg i glass
og betong, tegnet av Rudi Ricciotti. En
elegant gangbro binder det sammen med
det gamle havnefortet, et vernet kulturminne som er del av museet og byr på
mindre utstillingslokaler og 15 mål med

MuCEMs nye bygning,
tegnet av Rudi Ricciotti, og
den eldre delen av museet,
Fort St. Jean, som vokter
innløpet til Marseilles gamle
havn. Juni 2013. Foto
Bjarne Rogan.
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trivelige utearealer, restauranter og kafeer.
Magasiner og restaureringsatelier har fått et
nybygg et annet sted i byen. Med andre ord
et nytt milliardprosjekt på kulturfronten –
i et land i full økonomisk krise. Og dertil
første gang et nasjonalmuseum flyttes ut fra
Paris.
Museet har en komplisert forhistorie.
Det er en videreføring av det gamle nasjonalmuseet for folkekultur, Musée National
des Arts et Traditions Populaires (MNATP),
som ble opprettet i 1937 og inntil nedleggelsen i 2008 lå i Boulogneskogen i utkanten
av Paris. MNATP var i tiårene etter siste krig
en svært sentral institusjon for utviklingen
av disiplinen etnologi (som ennå ikke var et
universitetsfag i Frankrike) og toneangivende for sør-europeisk museografi. Men fra
1980-tallet gikk det utfor bakke med
museet: Publikum sviktet totalt og etnologisk forskning gikk andre veier og fant plass
i nye institusjoner. Den ubønnhørlige følgen

var et vedtak rundt år 2000 om å omgjøre
MNATP til et museum for europeiske
kulturer og flytte ut fra Paris.
Valget av sted falt altså på Marseille, men
det skulle bli mange og harde tautrekninger
om museets profil og politikk. Europatanken ble i praksis forlatt til fordel for
middelhavsregionen, det vil si den europeiske kysten, Midtøsten og Nord-Afrika –
selv om Europa henger igjen i navnet. Med
hensyn til tematikk er det svært lite igjen av
tradisjonell fransk folkekultur. De eldre,
nasjonale samlingene ligger i hovedsak vel
forvart i magasinene – som i en viss utstrekning kan besøkes. Utstillingene fokuserer på
mediterrane temaer, historiske så vel som
dagsaktuelle, og kunstobjekter er vel så fremtredende som kulturhistoriske gjenstander.
Museets nye kurs har falt mange etnologer tungt for brystet: Kunsten har trukket
det lengste strået, og Frankrike har gitt opp
tanken om et nasjonalt museum for folke-

lig kultur. Og det skjer parallelt med at de
regionale folkemuseene sliter med å fornye
seg og interessen for økomuseene er sterkt
dalende. MuCEM vil helst ikke engang
omtale seg som et museum; man foretrekker ord som ”møteplass” eller ”dialoginstitusjon” – altså en ’hybrid’ institusjon på
linje med Branly-museet i Paris og andre
nyetableringer. Og som Branly, som på
mange måter har vært en modell, holder
MuCEM et heseblesende aktivitetsnivå
med foredrag, seminarer, filmfremvisninger, temakvelder og ulike former for
happenings.
Jeg har selv flere ganger ytret meg skeptisk om prosjektet, primært fordi prosessen
lenge var svært vinglete, og (politiske) tilfeldigheter har endret kursen flere ganger.1 Er
da MuCEM blitt et dårlig museum? Nei, så
langt ifra! I hvert fall om vi skal tro publikum. Besøket har vært over alle forventninger: 1,2 millioner besøkende i løpet av

Den elegante gangbroen som
binder den nye museumsbygningen sammen med Fort
St. Jean, som inneholder
både utstillingslokaler,
restauranter og utearealer.
Januar 2013. Foto Bjarne
Rogan
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de fire første månedene etter åpningen,
hvorav 400 000 betalende i utstillingene.
Selv om stjernearkitekten Ricciotti har
tegnet et bygg som er langt fra optimalt for
museumsformål, er kombinasjonen av
nybygget og den gamle festningen en fin
opplevelse. Basisutstillingen, som forsøker
å illustrere sentrale mediterrane temaer
gjennom historien, er for undertegnede
den svakeste delen. Langt bedre er de tre
temporære utstillingene; en om religionens
plass i samfunnene rundt Middelhavet,
med Jerusalem som utgangspunkt; en om
regionens vakling mellom sivilisasjon,
barbari og (borger)kriger fra 1600-tallet til
i dag; og den etter min mening den mest
vellykkede, ”Kjønnenes basar – om femininitet og maskulinitet i middelhavsregionen” – en utstilling som har skapt mye
engasjement, debatt og hissige utbrudd.
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MuCEM er kommet vel i havn, i både
konkret og overført betydning. En sterkt
medvirkende årsak til at prosjektet i det
hele tatt ble realisert var utpekingen i 2009
av Marseille til UNESCOs kulturhovedstad for 2013. I den forbindelse er også
andre av byens museer oppgradert.
Marseille er vel verdt et besøk!

Note
1. Jeg har i 12 år sittet i MuCEMs vitenskapelige
råd og dets styre, samt i museets innkjøpskomite, og har derfor hatt privilegiet å kunne følge
prosjektet fra orkesterplass, i dialog med museets
skiftende ledelse.

