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Min glæde over, at dørene atter åbnes til kunsthaller og museer, er proportional med min bekymring for, hvor lav status
kunsten har hos dem, der styrer landet. Der er ikke andet for end at blive ved at gentage, hvad kunsten kan, og hvor folkelig
den i virkeligheden er.

Kunsten er ikke så elitær eller svær, som nogen gerne vil gøre den til, mener Karen Bro.
Foto: Niels Ahlmann Olesen
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Hvor fedt! Nu kan jeg endelig begynde at glæde mig til slutningen af denne måned, hvor Viborg
Kunsthal åbner udstillingen »Oddly Satisfying« skabt af den eminente kunstfotograf Fryd Frydendahl.
Jeg bookede både transport og hotel, så snart det kunne skimtes i nyhedsstrømmen, at der var
lempelser af restriktionerne på vej, for kunsten har høj prioritet i mit liv.
Men selvom jeg er himmelhenrykt over, at dørene atter bliver åbnet til kunsten, bekymrer det mig
fortsat, at de selv samme døre i første omgang overhovedet blev lukket.
Det må handle om en grundlæggende mangel på interesse fra vores politikere, for på trods af at
evidensen peger i den modsatte retning, så ryger museer og kunsthaller tilsyneladende ind under
lukkebussen med løs hånd.
Coronatiden har fremkaldt et billede, som er stærkt foruroligende. Ikke kun her og nu, men også for
fremtiden, hvor epidemien forhåbentlig er ebbet ud: Kunsten har lavstatus hos dem, vi har sat til at
styre landet.
I sidste uge blev Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, spurgt i TV
Avisen, hvad han sagde til, at der atter ville blive løsnet op for restriktionerne i kulturlivet. Lundgren
var positiv over for udviklingen, for som han formulerede det, er det et område, »hvor man kan styre
menneskestrømmen rimeligt godt«, og der er tale om en »lavrisiko-situation«.
Det er sandt. Museer og kunsthaller ved om nogen, hvordan man håndterer publikum, og det er der
blevet talt og skrevet en del om i forbindelse med nedlukningerne allerede. Men det er kun godt, at
Lundgreen repeterer det efter to år med pandemien, for det er åbenbart endnu ikke gået op for
magthaverne i tilstrækkeligt omfang, hvilke kompetencer der findes i kulturinstitutionerne. I
særdeleshed har det åbenlyst ikke rodfæstet sig, hvorfor det er vigtigt at benytte sig af disse
kompetencer.
Direktøren for Nasjonalmuseet i Oslo, Karin Hindsbo, kom lige før nytår med et opråb i Politiken. Her
understregede også hun det faktum, at tryghed og sikkerhed er en del af et museums dna. Og så nævnte
hun noget andet, som de, der bestemmer over vores adgang til kunsten, bør tage grundigere bestik af
fremover.
»Museerne giver os noget, vi har brug for nu, måske mere end nogensinde. Kunst og kultur har nemlig
en dokumenteret sundhedsfremmende effekt. Den gør os godt, både fysisk og mentalt,« skriver
Hindsbo og henviser til en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO om kulturoplevelsers
påvirkning af sundhed og velvære. Rapporten viser blandt andet, at man kan måle langt lavere niveauer
af stress hos indlagte og sundhedspersonale på hospitalsafdelinger med kunst på væggene end på dem
uden.
Forskningen flugter præcist med, hvad jeg personligt oplever med kunst hver eneste dag. Jeg er den
lykkelige ejer af en beskeden samling, og siden jeg begyndte at arbejde hjemme – stort set samtidig
med, at pandemien ramte os – har jeg til min glæde observeret, hvordan værkerne på daglig basis løsner
op for tankevirksomheden og løfter kreativiteten, blot ved at jeg giver mig tid til at iagttage dem. Jeg
ved præcis, hvornår det på en arbejdsdag er tid til at gå en lille rundtur i lejligheden for at få fornyet
energi. Det samme gælder, hvis jeg en dag er i dårligt humør. Kunsten er simpelthen afgørende for mit
velbefindende. Så enkelt er det.
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Kunst er nemlig ikke elitær eller så svær, som nogen gerne vil gøre den til. Enhver er fri til at danne sin
egen mening om den, enhver er fri til at bruge den på sin egen måde. Den behøver ikke koste en formue,
en af mine mest skattede »humørpiller« stod i sin tid i 350 kroner. Men hvis man ikke som jeg har råd til
at købe kunst med hjem, så kan man gå ud i gaderne, på gallerierne, museer og kunsthallerne for at
opleve den. Når de altså har åbent. Lige nu er der masser af danskere, der glæder sig til et af de mange
forskellige kunstevents, som har været sat på ubestemt pause. Kunsten er demokratisk og skaber
fællesskaber.
For nu skamløst at citere mig selv fra sidst, jeg røg i blækhuset for at forsøge at skubbe kunsten højere
op på dagsordenen: Nogen går til fodbold, andre går til kunst. Og man kan i øvrigt drikke fadøl og
mødes med vennerne til begge dele.
Det er lige nøjagtigt, hvad jeg tænkt mig at gøre i Viborg i slutningen af denne måned, når jeg skal se
Fryd Frydendahls nye værker. Jeg vil skåle for både dem og for friheden til at se dem. Titlen på
udstillingen, »Oddly Satisfying«, refererer til ting, der er lige dele usædvanligt underlige og
overvældende vidunderlige.
Det er sådan kunsten er.
Kunsten er ikke ingenting. Nogle gange er den alting.
Karen Bro er journalist og tidl. chefredaktør
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