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Konstcentrum med fokus på kreativt skapande
Skissernas museum har potential att bli en konstinstitution och kreativ mötesplats i världsklass.
Med sitt fokus på den skapande processen är museet unikt i världen. De högkvalitativa samlingarna, med verk av bland annat Henri Matisse, Fernand Léger, Sonia Delaunay, Henry Moore och
Diego Rivera, skapar förutsättningar för att göra Skissernas museum till en av norra Europas
stora konstattraktioner. För detta krävs viktiga förändringar. Nedan beskriver vi de utvecklingsmöjligheter som vi kan förverkliga tillsammans med ditt stöd och engagemang.
Förvandlingsarbetet av museet kan beskrivas i tre delar och
handlar om att ta ansvar för museet som helhet: yttre förvandlingen (utbyggnaden), inre förvandlingen (upprustning) och undre förvandlingen (infrastruktur och samlingar).
DEN YTTRE FÖRVANDLINGEN
Den yttre förvandlingen är en utbyggnad av museet för att skapa
en ny entré med restaurang – ett viktigt led i etableringen av museet som idéskapande mötesplats. Detta projekt är till största delen
finansierat genom en privat donation.
DEN UNDRE FÖRVANDLINGEN
Den undre förvandlingen innebär digitalisering av samlingarna
för att öka tillgängligheten för forskare och allmänhet. Projektet
finansieras helt och hållet genom ett stort stöd från Riksbankens
Jubileumsfond (7,5 miljoner kronor) och Crafoordska Stiftelsen (1,5
miljoner kronor). Nu återstår den inre förvandlingen, som är den
viktigaste delen i arbetet.
DEN INRE FÖRVANDLINGEN
Ett grundläggande upprustnings- och moderniseringsarbete som
syftar till att fräscha upp museet med respekt för traditionen och
museets speciella atmosfär. Här ingår ny och miljövänlig belysningsstrategi för att lyfta fram samlingarna på ett bättre sätt än idag,
översyn av installationen av samlingarna, installation av interaktiva
arkivskåp som erbjuder besökare möjligheten att interagera med
fler verk på nya sätt, förbättrad förmedling av samlingarna med tex
audioguider och digitala hjälpmedel i utställningssalarna, färgprofilering av museets interiör, ökad synlighet utåt i form av skyltar,
ny grafisk profil och ny webbsida, aktivering av skulpturparken
utanför museet.
KONTAKTPERSON
Patrick Amsellem, 046-222 72 86, patrick.amsellem@adk.lu.se
KONTAKTPERSON DONATORRELATIONER
Helena Perhag, 046-222 30 68, helena.perhag@rektor.lu.se
Om du redan bestämt dig för att stödja Lunds universitet, vänligen
använd vårt bankgiro 830-6599. Ange ditt namn och kontaktuppgifter
samt vilket forskningsområde du vill stödja. Du kan också ge direkt på
www.donationskampanj.lu.se

INTERNATIONELL MÖTESPLATS
Ett tak över museets blåsiga innergård skapar förutsättningar
för ett flexibelt mötes- och projektrum i hjärtat av museet. Detta
multirum kan fungera för större och mindre möten med alltifrån
ledningsgrupper till ministermöten. Skissernas museum kan då utgöra en exklusiv och inspirerande plats för konferenser, seminarier,
samtal eller middagar i avskild och unik miljö. Även detta projekt
är till största del redan finansierat genom en privat donation.
JUBILEUMSUTSTÄLLNING OCH JUBILEUMSPUBLIKATION
Museets 75-årsjubileum sammanfaller med inledningen av Lunds
universitets 350-årsfirande. Till detta planerar museet en större tematisk utställning med inlånat internationellt material i relation till
framför allt museets samlingar av franska 1900-talsmästare. Som ett
led i förvandlingsarbetet kommer museet att för första gången göra
en katalog över museet och samlingarna. Målet är att denna skall
fungera både som en akademisk resurs och som en elegant publikation att användas för att sprida kunskap om museet och universitetet.
RESURSBEHOV
För att kunna möta utvecklingsbehovet och genomföra våra idéer
behövs kompletterande finansiering till Skissernas museum. För
den inre förvandlingen av museet behövs 5 miljoner kronor och för
att färdigställa en internationell mötesplats ca 3 miljoner kronor.
För jubileumsutställningen är behovet 1 miljon kronor och för ett
översiktsverk över samlingarna ca 500 000 kronor.
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

