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Museet dit man
måste ta båten

Med nya verk har museet Carmig-
nac öppnat för sin andra säsong. 
Roy Lichtenstein finns represen-
terad även i år, nu tillsammans 
med Egon Schiele, Thomas Ruff 
och andra kontemporära (samti-
da) konstnärer. Detta unika mu-
seum på ön Porquerolles är väl 
värt ett besök!

Det tog flera år att bygga ett mu-
seum i den gamla vingården La 
Courtade. Den ligger i hjärtat av 

en naturskyddad nationalpark och fung-
erar fortfarande som en vingård. När 
den ursprungliga byggnadsytan inte fick 
utökas blev alternativet att konstruera 
en 2 000 kvadratmeter stor underjor-
disk konsthall. 

Britta Lundin vid ett av amerikanske konst-
nären Roy Lichtensteins verk på utställningen.

Äggformade stora marmorstenar av tyske 
konstnären Nils-Udo.

Detta verk från 2018 av spanske konstnären 
Miquel Barceló har ännu inte fått någon titel.

Patrick och Ylva Ståhle kom till ön för segel. 
Porquerolles är den marina på Rivieran som 

har flest gästplatser – 310 av 699 platser!

Museet Carmignac ligger på ön Porquerolles, insprängt under vingården La Courtade.

”One hundred fish fountain” är ett verk av 
amerikanske konstnären Bruce Nauman.

Nils Ingvar Lundin
nils.ingvar.lundin@telia.com

Mångmiljonbelopp i euro investerades 
och det resulterade i ett mycket speciellt 
konstmuseum med ljusinsläpp från ett tak 
av glas och 20 centimeter flytande vatten. 

Byggt av en miljardär!
Det var 2014 som Édouard Carmignac 
köpte en av de tre vingårdarna på Por-
querolles, Domaine La Courtade, med 
30 hektar vinodlingar. Han hade bli-
vit förälskad i platsen när en av hans 
döttrar firade sitt bröllop där några år 
tidigare och nu såg han att här gick 
det att kombinera intresset för vin och 
för konst. Ganska snart började han 
planera för sitt nya museum.
   
Édouard Carmignac är född 1947 och 
bosatt i Paris. Han är en fransk fi-
nansman som de senaste decennier-
na skapat en stor privat förmögenhet 
uppgående till miljardbelopp i euro. 
Han blev omtalad när han 2012 hyrde 
Rolling Stones för en privat konsert. 
Som mycket konstintresserad skapade 
han stiftelsen La Fondation Carmig-
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nac som äger en samling av fler än 
300 verk av nutidskonst – art cont-
emporain.

Här finns flera verk av Roy Lichtens-
tein, Andy Warhol och Keith Haring, 
bara för att nämna några namn. Verken 
finns i Paris men en del av dem kan se-
dan förra året även ses i det nya museet 
på ön Porquerolles. Hit flyttas varje år 
ett 80-tal verk för att visas för besökare 
under perioden april till november.

Upplev konsten barfota!
- Att vandra runt barfota på det fina 
sandstensgolvet kändes magiskt! 
Byggnadens utformning med de näst-
intill majestätiska rummens rymd och 
den fina vattenspegeln i taket som ger 
ett fint ljusspel måste upplevas, säger 
Ylva Ståhle. Hon besökte muséet till-
sammans med sin man Patrick, som 
också var imponerad över det han såg: 
 
- Det är en spännande anläggning, 
fint inspunnen i naturen. Att få upp-
leva hur harmoniskt Carmignacs mo-
derna linjer och provensalska färger 
samspelar är värt en resa i sig. Urvalet 
av den moderna konsten ger både in-
spiration och insikt i den sentida kon-
sten, säger Patrick.

Ingen biltrafik på ön
På ön finns det ingen biltrafik, bort-
sett från en mycket begränsad nyt-
totrafik. Så till museet är det prome-
nad till fots som gäller. Man går på 
en smal grusväg från hamnen förbi 
brandstationen längs stränderna på 
den östra delen av ön. Plage Cour-
tade och lite längre bort Plage Nôtre 
Dame, som för några år sedan utsågs 
till Europas bästa strand av European 
Best Destinations. 

Paret Ståhle tyckte att det efter en 
drygt kilometerlång promenad kändes 
skönt att kasta av sig skorna, som reg-
lerna föreskriver, och barfota vandra 
runt i museet. 

Det ska ses som en särskild upplevel-
se att fötterna kommunicerar med det 
stenlagda golvet, står det i beskriv-
ningen av Carmignac! 

Även en del utomhus
Museet har två delar – en inomhus 
och en utomhus. I den stora trädgår-
den med utsikt mot havet är en del av 
verken permanenta. De är för tunga 
eller installerade på ett sådant sätt att 

de inte går att flytta. Även växtlighe-
ten är en del av installationerna, allt 
beskrivet i det tryckta häfte man får 
vid entrén.

Längs en stig upptäcker man konstver-
ken. Här finns en stor bronsskulptur 
av Wang Keping, född 1949 i Peking. 
Äggformade stora vita marmorstenar 
av Nils-Udo, född 1937 i Tyskland. En 
glaslabyrint av Jeppe Hein, född 1974 
i Köpenhamn. Och mycket mer.

Bara femtio besökare i halvtimmen
För att det inte ska bli för trångt släpps 
bara femtio besökare i halvtimmen in 
på museet. Det rekommenderas att 
boka i förväg, för annars kan väntan 
bli lång, särskilt under högsäsong. 
Bäst är att boka och köpa biljetter på 
nätet för att undvika kön till kassan 
när man kommer fram.

Det finns guidade turer både på fran-
ska och på engelska på förmiddag 
och eftermiddag. Vill man gå på egen 
hand, som de flesta verkar föredra, 
får man vid entrén tryckta häften med 
alla konstverk beskrivna på franska 
eller engelska. 

Förra året hade man efter invigningen 
i början av juni fram till stängningen i 
november 68 000 besökare. I år vän-
tas det bli fler då perioden för utställ-
ningen är längre.

Kommer gärna tillbaka nästa år!
- Nu när vi vet att verken alternerar 
mellan Paris och Porquerolles finns 
det all anledning att komma tillbaka 
nästa år, säger Patrick Ståhle som till-
sammans med sin fru Ylva för första 
gången besökte Rivierans sydligaste ö. 

- Det kändes som att kliva iland på en 
typisk Medelhavsö med välkomnande 
hus och glada människor. Den lilla 
byn och torget, kantat med butiker 
och restauranger, ingav en mysig och 
avslappnande miljö. Här kan man de-
finitivt stanna några dygn!


