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En utställningshybrid
- ett rumsligt koncept för temporära eller turnerande utställningar 
och scenföreställningar
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 En utställningshybridSammanfattning/ summary

Jag har tagit fram ett rumsligt koncept som 
är föränderligt för att kunna fungera i olika 
typer av sammanhang – för utställningar, 
scenlösningar och workshops. Väggar ska gå 
att fl ytta, spännande rumsligheter ska kunna 
skapas. Byggdelarna ska i användarens 
händer kunna leva vidare utanför min 
inverkan.

Jag har utvecklat konceptet utifrån de 
behov som fi nns i verksamheten på det 
nystartade Fisksätra Museum, i Nacka 
utanför Stockholm. Museets verksamhet 
går ut på att ställa ut det globala kulturarvet, 
människors livsberättelser, i ljud och 
bild, samt att driva projekt inom olika 
konstarter. Museet har ännu inga lokaler, 
men verksamheten är redan igång och 
museet har därmed ett behov av temporära 
utställningslösningar. Fisksätra Museum 
fungerar som en utgångspunkt, men målet 
är att även andra verksamheter ska kunna ha 
användning för mitt koncept i framtiden.

Hybrid betyder korsningsform. Jag vill 
i mitt examensarbete korsa och förena 
de områden som intresserar mig mest 
yrkesmässigt: scenografi , utställningsdesign 
och uttrycksfull inredningsarkitektur. Jag 
har undersökt hur man kan tänka kring 
scenrummet och utställningsrummet och 
utvecklat ett rumsligt gestaltningskoncept 
utifrån de behov som fi nns i verksamheten 
på det nystartade Fisksätra Museum, i Nacka 
utanför Stockholm. 

Det rumsliga koncept jag tagit fram är 
föränderligt för att kunna fungera i olika 
typer av sammanhang – för utställningar, 
scenlösningar och workshops. Väggar ska gå 
att fl ytta, spännande rumsligheter ska kunna 
skapas. Byggdelarna ska i användarens 
händer kunna leva vidare utanför min 
inverkan.

Hybrid means fusion. In my bachelor 
project I want to fuse the areas that 
interest me the most within my fi eld of 
work: stage-design, exhibition-design and 
expressive interior architecture. I have 
studied ways of thinking about the stage 
and the exhibition-room and developed a 
spatial concept based on the workmethods 
at Fisksätra Museum, a museum that just 
opened in Fisksätra outside of Stockholm.

The spatial concept is created to work 
in diff erent situations – for exhibitions, 
stage-performances and workshops. The 
walls can easily be moved and altered in 
order to create dynamic spaces that fi t the 
occasion. In that way, the user can change 
the exhibition space beyond my infl uence.



3

 En utställningshybridInnehåll

2

4

5

6

7

  8

9

9

10
11
14
19

21
22
24

27
28
29
32
34
35

37

38

39

40

Sammanfattning/ summary

Inledning

Bakgrund

Problemformulering

Syfte och mål

Metodval och metodvalsdiskussion

Upplägg och genomförande

Generell form utifrån specifi ka situationer;
berättelse, fi lmvisning, workshop, scen
Ingångsuppgift
Tre formspråk 
Första skisserna  
Val av gestaltningssystem

Skulle det fungera i praktiken? 
Personliga och oberoende referenser 
Formstudier 

Förhållningssätt till uppgiften
Formstudier/ väggelement
Formgrupper
Färgsättning
Spåren
Modell 1:1/ 1:5 

Sammanfattning

Medverkande

Figurförteckning

Bilagor



4

 En utställningshybridInledning 

fi g. 1

Hybrid betyder korsningsform. Jag vill 
i mitt examensarbete korsa och förena 
de områden som intresserar mig mest 
yrkesmässigt; scenografi , utställningsdesign 
och uttrycksfull inredningsarkitektur. Som 
grundstenar i projektet ligger denna önskan 
att förena mina intressen, en hög med 
inspirationsbilder jag samlat på mig genom 
åren och ett konkret museiprojekt, Fisksätra 
Museum i Nacka utanför Stockholm, vars 
verksamhet just ska kombinera utställningar 
med scenföreställningar och workshops.
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 En utställningshybridBakgrund

När jag funderar över vad jag vill ägna 
mig åt när jag är färdigutbildad vid 
Inredningsarkitektur och möbeldesign på 
Konstfack så kommer jag alltid fram till 
områdena scenografi , utställningsdesign och 
rumslig gestaltning av en mer expressiv art. 
Jag skulle i mitt examensarbete vilja förena 
dessa tre områden i ett och samma projekt.

När jag skulle ta fram mina projektidéer 
till kandidatarbetet var det framförallt två 
förslag som jag fastnade för. Det första är att 
formge en rumslighet som kan placeras i ett 
befi ntligt rum eller som kan stå för sig själv 
utomhus. En typ av paviljong eller kabinett 
som ska vara tillräckligt intressant för att 
kunna stå för sig själv, men också kunna 
användas för att ställa ut föremål eller visa 
upp företeelser. Den andra idén är att arbeta 
med utställningsgestaltningen av Fisksätra 
Museum. 

Planeringen av Fisksätra Museum har 
pågått i tio år, men det var först under hösten 
2009 som projektet erhöll grundfi nansiering. 
Fisksätra Museum kommer att byggas upp 
från och med våren 2010. 

Presentation av Fisksätra Museum i 
sammandrag:

”Fisksätra Museum kommer i sin 
verksamhet iscensätta och koppla ihop 
begreppen kultur, kunskap, kulturarv, 
medborgarskap och demokrati. … 
Vi kommer att samla in och ställa ut 
fi sksätrabornas livsberättelser, de kommer 
från åttio nationer. Det här är kulturarvet. 
Berättelserna kommer att presenteras som 
ljudfi ler och kommer att redigeras mer 
konstnärligt än som är vanligt på de fl esta 
museer, men ändå vara helt dokumentära.  

… Museirummet rymmer också en atelje 
för arbete i olika estetiska språk, kan också 
bli en scen för föreställningar, uppvisningar, 
fi lmvisningar, föredrag och en arena för 
offentliga samtal.”

Trots att museet hittills saknat lokaler 
har arbetet pågått i fl era års tid. Skolklasser 
i Fisksätra har gjort animerad fi lm och det 
fi nns redan nu berättelser att ställa ut. En 
önskan från museets ledning är att temporära 
utställningar ska kunna äga rum på olika 
platser i Fisksätra innan museets egna 
lokaler står färdiga. 

Jag tror att mitt examensprojekt skulle 
vinna på att inte helt och hållet vara ett 
”fi ktivt” projekt utan att jag istället har något 
konkret att arbeta mot. Inte som ett verkligt 
uppdrag, men med ett tydligare mål än att 
utveckla en intressant form. Jag tänker mig 
att de båda idéerna jag har är så pass nära 
besläktade att jag skulle kunna förena dem i 
en uppgift.

Anledningen till att jag tycker Fisksätra 
Museum är intressant är att det sätt de 
arbetar på känns relativt outforskat och 
spännande. Det handlar helt enkelt om en 
gränsöverskridande verksamhet där man 
använder sig av olika medier för att nå ut till 
publiken. Jag tycker att man kan se en trend 
i hur det poppar upp fl er och fl er kontor 
inom design som arbetar interdisciplinärt. 
Man tar sig an uppdrag inom både arkitektur, 
reklam, design och grafi sk form. Jag tror 
starkt på det sättet att arbeta, det är så jag 
vill jobba när jag är klar med min utbildning 
och jag tycker därför att mitt examensarbete 
ska återspegla det. 
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 En utställningshybridProblemformulering

Jag vill kombinera mina intresseområden 
scenografi , utställningsdesign och 
konstnärlig inredningsdesign i mitt 
examensarbete. Fisksätra Museum är en 
typ av verksamhet som har ett behov av 
denna kombination vad det gäller museets 
utställningsgestaltning. Det konstnärligt 
gränsöverskridande tankesättet inom 
museiverksamheten bör återspeglas i 
gestaltningen av museet.

Jag vill skapa en hybrid som ska bestå av 
en modul, eller ett system av fl era moduler, 
som har många olika användningsområden. 
Modulerna skulle också kunna ha 
utformningsmöjligheter utanför min 
inverkan så att användaren kan ge den en 
särskild prägel och bygga vidare så att 
modulsystemen ser olika ut i slutändan. Ett 
modulsystem skulle kunna resultera i en 
liten byggnad eller ett system av former som 
kan sättas samman till en rumslighet.

Jag skulle ha museets verksamhet som 
utgångspunkt för att fi nna lösningar på hur 
man kan visa upp olika projekt, jag utgår 
därför från behoven:

• en rumslighet där man kan träffas, ha    
  workshops eller där föremål kan ställas ut
• en ram för en scenupplevelse

Men, jag tillåter mig samtidigt att kunna gå 
ifrån museets behov om jag snubblar över 
lösningar på vägen som kan vara intressanta 
i andra utställningssammanhang.
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 En utställningshybridSyfte och mål 

• Att utveckla en utställningsgestaltning åt en 
verksamhet som arbetar gränsöverskridande 
med konstarterna

• Att genom min gestaltning skapa 
nyfi kenhet för och synliggöra en 
verksamhet/ ett projekt

• Att ge besökare/ åskådare en inspirerande 
upplevelse av en rumslig gestaltning

Jag vill skapa en rumslig hybrid som 
kan användas i föreställnings- och 
utställningssammanhang. En byggsats för 
utställaren att anpassa och förändra för att 
passa specifi ka och tillfälliga behov. En 
rumslighet som besökarna kan gå in i och 
förundras över. En märklig ”byggnad” 
som konsthallar vill köpa in för mindre 
utställningar eller en paviljong för små 
sammankomster. Mitt mål är att inför 
vårutställningen bygga upp en modell av 
mitt arbete i skala 1:1.

Fisksätra Museum är inte en 
uppdragsgivare utan fungerar som en 
inspiration och något att förhålla sig till när 
jag utvecklar min gestaltning. Jag hoppas 
att de lösningar jag kommer fram till skulle 
kunna appliceras även på andra museer eller 
i andra utställningssammanhang.
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 En utställningshybridMetodval och metoddiskussion  

I en inledande period har jag fört samtal 
med museets ledning för att bekanta mig 
mer med verksamheten och de verk som 
produceras i museets regi. Jag har radat 
upp olika utställningsscenarier som kan 
komma att uppstå på Fisksätra Museum och 
har dessa situationer i åtanke när jag börjar 
skissa. Jag planerar också ett studiebesök 
under något av animationsprojekten för att 
få en inblick i arbetet.

Som inspiration har jag studerat 
exempel på mindre byggnader och kojor, 
konstprojekt som förhåller sig till rummet 
och scenografi ska lösningar. Jag har även 
tittat på inspirationsbilder jag samlat på mig 
sedan en lång tid tillbaka för att se om jag 
kan hitta något i dem att använda mig av i 
det här projektet.

För att ta fram formen för min hybrid 
kommer jag främst att skissa direkt i modell. 
Jag tänker mig att det då snabbare kan bli 
tydligt hur konstruktionen skulle kunna gå 
att lösa. Jag kommer främst att fokusera 
på hur jag kan väva samman scenografi  
och inredningsarkitektur i mitt koncept. 
Jag intresserar mig också för begreppet 
förvandling och jag vill undersöka hur 
jag kan använda mitt koncept i olika 
sammanhang – på olika sätt.

Förutom de handledare som fi nns 
på Konstfack har jag kontaktat Mikael 
Varheliy som arbetar som scenograf och 
utställningdesigner för att diskutera mina 
idéer.
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 En utställningshybrid

Jag bestämmer mig för att utgå från 
fyra specifi ka situationer på Fisksätra 
Museum för att utveckla formen på mitt 
utställningskoncept. De fyra situationerna är 
berättelse, fi lmvisning, workshop och scen. 

Berättelse

Berättelse innebär den situation då man kan 
ta del av människors livsberättelser i form av 
ljudinspelning och ibland bildmaterial. Det 
här materialet kommer att sammanställas 
och visas på en monitor med touchscreen 
där åskådaren själv kan orientera sig mellan 
de olika berättelserna och lyssna på ljudet 
i hörlurar. Man sitter alltså på ett ställe där 
man kan ta del av samtliga berättelser. För 
den här situationen behövs rumsskapande 
element för att känna sig ombonad, medan 
man lyssnar på berättelserna, ett sittelement 
och monitorn i sig som antingen skulle 
kunna vara inkorporerad i min gestaltning 
eller ett fristående objekt. 

Filmvisning

Filmvisningarna i museets regi sker vid 
speciella tillfällen som mindre fi lmfestivaler 
till exempel. Vid ett sådant tillfälle behövs 
en projektionsyta och sittplatser för tjugo till 
trettio personer. En skolklass som ska titta 
på fi lmerna de animerat tillsammans ska 
kunna få plats.

Workshop/ mötesplats

Vid workshoptillfällen krävs arbetsbord, 
sittplatser och väggelement att använda som 
anslagstavla eller till att skärma av sig från 
övrig verksamhet när man vill arbeta mer 
avskilt.

Scen

Scenlösningen kräver en yta som markerar 
scenen och möjlighet att iscensätta olika 
stämningar.

Generell form utifrån specifi ka situationer;

berättelse, fi lmvisning, workshop, scen
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 En utställningshybrid

Jag beslutar mig för att kasta mig in i 
skissarbetet genom att sätta upp en ”mini-
uppgift” för mig själv så att jag kommer 
igång. Uppgiften går ut på att skissa i modell 
utifrån fi lmen ”Från Tyzakstan till Fisksätra” 
(fi g. 2) som 13 skolbarn, nyss anlända till 
Sverige har animerat som ett projekt inom 
Fisksätra Museum. Tanken är att ägna en 
dag åt att bara producera skisser (fi g.3-6) 
för att se om jag kan hitta något intressant i 
de former jag skapat och se om det är något 
jag kan använda mig av i min gestaltning. 
Framförallt är det ett sätt att få igång 
tankarna kring projektet.

Jag har samlat på mig en hel del 
inspirationsbilder och bestämmer mig för att 
undersöka olika formspråk som jag tycker 
är spännande och titta på deras potential vad 
gäller Fisksätra Museums specifi ka behov 
och mina egna önskemål om scenografi , 
utställningsdesign och fl exibilitet.

De tre formspråk jag fastnat för är att 
arbeta med skivor och skikt, en typ av 
pussel som sträcker sig i tre dimensioner 
och slutligen att använda mer solida element       
- en form av möbelserie - som i kombination 
med varandra kan bilda väggar och rum.

Jag beslutar mig för att ägna en dags 
skissande åt varje formspråk för att 
sedan utvärdera vilken av varianterna 
som känns mest spännande och som 
har mest möjligheter för mitt projekt. 
Förhoppningsvis kommer jag fram till sätt 
att kombinera två formspråk eller till och 
med alla tre.

Ingångsuppgift

  fi g. 2   fi g. 3

fi g. 6fi g. 5  fi g. 4
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 En utställningshybridTre formspråk/ skikt

Stealth Unlimited      Cut for Purpose Klassisk teaterkuliss 

ATMOS     W/S/P/TATMOS     W/S/P/T fi g. 7 fi g. 8

fi g. 9 fi g.10

Sättet att arbeta i skikt tar avstamp i den 
klassiska scenografi -traditionen. Där kulisser 
som består av tvådimensionella skivor står 
uppradade efter varandra på scenen och på 
så vis bildar ett djup (fi g.10).

Jag tycker att den här tekniken är ett 
spännande sätt att tänka kring rum eftersom 
det handlar lika mycket om att ta bort som 
att lägga till. Håligheter i en serie skivor 
uppradade efter varandra bildar grottor och 
vågformationer i grottans kontur kan bilda 
sittmöjligheter och hyllor.

I exemplet W/S/P/T (fi g.7,8) är 
utgångspunkten en massiv kub av skivor, 
Cut for purpose (fi g.9) är utformad på ett 
liknande sätt. Jag skulle vilja undersöka hur 
man kan använda metoden på ett friare sätt 
- att skivorna sticks in i ett spår på golvet 
och att de kan skjuta ut i olika riktningar och 
att man på så vis själv kan utforma rummet 
efter behov.
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 En utställningshybrid

Jag lockas av det tredimensionella 
pusslets egenskaper. Det bygger på en 
tvådimensionell grundform som kan 
kopplas ihop som ett klassiskt pussel, men 
i alla olika riktningar, och på så vis bilda 
rumsligheter.

Fördelarna med 3D pusslet är att bitarna 
kan förvaras i en låda när man inte behöver 
dem. Och det går att skapa många olika 
typer av rumsligheter av dem. De skulle 
kunna bilda skärmar för projektion, scenrum 
och små kojor att krypa in i. Det skulle vara 
roligt att låta museets personal och utställare 
”leka loss” med bitarna och se hur det skulle 
bli.

Nackdelen är att det kan vara mycket 
komplicerat att konstruera den ultimata 
pusselbiten eftersom det är viktigt att bygget 
verkligen blir stabilt. Sammanfogningen kan 
bli en svår uppgift att lösa. Om man tittar 
närmare på Solar Pavilion 2 (fi g. 11) så ser 
man att de faktiskt använt sig av spännband 
för att sätta ihop delarna. Jag strävar efter att 
kunna lösa det på ett fi nurligare sätt.

Tre formspråk/ 3D pussel

Situ Studio     Solar Pavilion 2 Situ Studio     Fire Wall

Hew Locke     Cardboard Palace

fi g.11 fi g.12

fi g. 13
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 En utställningshybridTre formspråk/ modul

Matias Creimer     Pasadena City College Project
fi g.17

fi g. 14 fi g. 15 fi g. 16

Här skulle jag använda mig av element, eller 
pusselbitar, som mer liknar möbler. De fyller 
en funktion när de står ensamma och andra 
funktioner i kombination med varandra.

Jag skulle behöva utveckla ett system 
för hur jag sammanfogar modulerna med 
varandra. Kanske skulle olika färger fylla 
olika funktioner? En fördel med moduler 
är att jag kan bygga dem i ett så pass tåligt 
material att de kan placeras utomhus – även 
i Sverige.
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 En utställningshybridFörsta skisserna/ skikt

fi g. 21

fi g. 19

fi g. 20

fi g. 18

Jag börjar med att skissa på skikt-idén. 
Jag utgår från två skenor, som tågräls (fi g. 
18), där skivor med olika former sticks 
ner tvärsöver skenorna. Om man placerar 
fl era skenor i rad kan man täcka en hel 
golvyta. Ett tydligt problem som uppstår är 
snubbelrisken. Jag måste komma på ett sätt 
att täcka utrymmet mellan skenorna. Kanske 
en typ av matta eller iläggskloss.

Skivelementen skulle kunna ha olika 
färger. En färg för varje funktion? Jag skulle 
kunna använda mig av formspråket i mina 
fi gurer från mini-uppgiften i skivornas 
former. Nästa steg är att utveckla ett 
smidigare sätt att göra skenorna på. Helst 
skulle jag vilja ha ett helt golv täckt av 
spår att skjuta omkring skivorna i, men då 
frångår jag ju tanken om att utställningen 
ska vara mobil. En lösning skulle kunna vara 
att göra en tjock matta med spår i. Antingen 
bara en stor matta (fi g 20,21) eller fl era små 
där skärmarna kan sträcka sig från en matta 
till en annan (fi g. 27,28). 

Det slår mig att resultatet påminner lite 
om Tove Janssons illustrationer i ”Vem ska 
trösta Knyttet” (fi g. 22,23). 

Jag börjar fundera på att inte uteslutande 
använda skivor utan också former som 
passar i spåren som bänk, hylla, eller bord 
(fi g. 25). Faran är att det kanske blir för 
yvigt. I stort handlar det ju om att jag leker 
med det tvådimensionella och att sätta in 
element som är tydliga tredimensionella 
möbler kanske tar död på konceptet.

Ytterligare en tanke är att inte bara låta 
spåren gå parallellt utan kors och tvärs i 
alla riktningar (fi g. 29,30). Jag tycker att 
resultatet blir spännande för det öppnar för 
så många nya möjligheter för rumsligheter. 
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fi g. 22 fi g. 23

fi g. 25fi g. 24

Ett sista test känns inte särskilt spännande 
(fi g. 31). Det blir tråkigt när stöden/spåren 
är för små, som en klassisk skärmvägg 
i ett kontorslandskap eller en kuliss i en 
teateruppsättning i mellanstadiet.

Jag kan föreställa mig fl era olika 
funktioner jag kan fylla med skärmarna. 
De kan användas som klassiska kulisser 
och de kan bilda rum för sittande med en 
projektionsyta mittemot. Jag skulle kunna 
bygga in teknik i vissa av väggelementen 
som till exempel högtalare eller en tv-skärm 
(fi g. 24,25). Man skulle kunna använda dem 
till en interaktiv utställning där besökarna 
får gå loss på skärmarna - måla dem och 
borra hål i dem. Det är ju bara att såga till 
nya inför nästa utställning och när man 
har behov av särskilda former. Ett system 
av klämspottar skulle kunna användas för 
ljussättning.

Den svårighet jag ser i nuläget är 
framförallt hur man löser golvet och spåren. 
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 En utställningshybrid

fi g. 26 fi g. 27 fi g.28

fi g. 31fi g. 30fi g. 29
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 En utställningshybrid

Som jag befarade är det här med 3D-pussel 
ganska komplicerat. Det gäller ju att 
konstruktionen blir hållbar så att den inte 
rasar ihop på besökarna. Det första försöket 
består av runda skivor med tre skåror i varje 
som fungerar som fästpunkt (fi g. 32).

Jag gillar utseendet på modellen. Men det 
är ju en sak att bygga modell i papper, som 
är böjligt och lätt att arbeta med, en annan 
att arbeta i ett hållbart och stabilt material 
med en viss tjocklek. När man jobbar i ett 
statiskt skivmaterial och använder jack in i 
skivan som hopkopplingspunkt blir det svårt 
att bygga annat än i 90 gradiga vinklar. Man 
kan ju såga i olika vinklar i jacken men det 
gör att systemet blir ganska komplicerat för 
användaren - det blir svårt att få en överblick 
över systemets möjligheter.

En variant inspirerad av 3D pusslet är en 
typ av viksystem. Idén bygger på ett system 
av skärmar som vecklas ut ur varandra för 
att skapa en byggnad (fi g 33-34). 

Jag gillar modellen, den är lätt att 
förvara och den kan bilda alla möjliga 
typer av fi gurer. Även den i en tjockare 
papp fungerar att vika ihop i en trave. 
Figurerna skulle fungera bra till projektion, 
scenografi , samlingsrum, koja, scen och 
matta. De kunde tillverkas i serier om 3/5/9 
cirklar. Den runda formen gör att det skapas 
håligheter som man kan kika igenom. 

Vad som krävs för att den här idén ska 
fungera är en låsfunktion för att hålla 
cirklarna på plats. Skåror i cirkeln skulle 
kunna fungera som ihaknings system för 
stabilitet. Kanske fi nns det gångjärn man 
kan låsa i olika positioner? Det gäller ju att 
det inte kan klappa ihop om man kommer 
åt det. 

Första skisserna/ 3D-pussel

fi g. 32

fi g. 33 fi g. 34
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 En utställningshybrid

Efter att ha skissat på möbelliknande 
element som man skulle kunna stapla och 
kombinera inser jag att jag måste bort från 
det klassiska möbeltänkandet för att nå dit 
jag vill. Den skiss som tilltalar mig mest är 
istället en mycket liten byggnad som man 
kan välta åt olika håll för olika funktioner 
(fi g. 35-38). När den står på högkant kan 
man sitta i den eller använda den som vägg 
och när den ligger kan den fungera som bord 
eller som en scen om man sätter ihop fl era. 
Den skulle bestå av en metall- eller träram 
vars sidor täcks av luckor man kan välja om 
man vill bevara eller ta bort, allt beroende 
på tillfälle. Man kan också koppla ihop fl era 
moduler för en större byggnad. 

Modulens fördelar är att den är tålig, den 
skulle kunna stå utomhus. Och man skulle 
till och med kunna låsa den på natten om 
man är rädd att den ska ta skada. Helt slutna 
skulle modulerna mer verka som en samling 
skulpturer. En nackdel är att den inte blir 
helt lätt att fl ytta omkring.

Jag kan utveckla fl era olika former som 
jag kan kombinera. Det vore ju en fördel 
om de passade i varandras vinklar så att de 
tillsammans kan bilda en tät yta i liggande 
läge till exempelvis en scen. En del av dem 
borde ha bredden sjuttio centimeter för att 
fungera som arbetsbord. Min första tanke 
var att luckorna skulle vara av trä men 
det kunde vara spännande att använda tyg 
istället, en rullgardin att dra ner vid tillfälle? 
Tyget skulle kunna släppa igenom ljus 
och man kunde skapa alla möjliga sorters 
effekter med ljussättning och val av tyg.

Första skisserna/ modul

fi g. 35 fi g.36

fi g.38fi g. 37
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 En utställningshybridVal av gestaltningssystem

Efter min inledande skissperiod är det dags 
att välja ett formspråk att arbeta i. Här har 
jag gått igenom de tre olika modellerna 
och precis som i analysen av formspråken 
från mina inspirationsbilder tittat på mina 
modellers potential vad gäller de specifi ka 
behov Fisksätra Museum har och mina egna 
tankar kring scenografi , utställningsdesign 
och fl exibilitet.

Skivor/ skikt

En fördel med idén är att jag tar golvet i 
anspråk, med hjälp av ett litet scengolv, en 
sorts manege, ringar jag in ett territorium 
och tar platsen i besittning. En fråga som 
jag måste lösa är hur man kan gå på detta 
scengolv, utan att snubbla men jag anser att 
det inte får hindra mig om jag tror på idén 
eftersom det alltid går att hitta lösningar så 
länge man har ett starkt koncept. Jag skulle 
kunna använda spåren på ett aktivt sätt, 
exponera text eller lägga ljusslingor i dem. 
Något jag måste undersöka är mötet mellan 
underlag och manege. Jag kan leka med 
kikhål i skivorna och de olika blickaxlar som 
kommer att bildas. 

Rent praktiskt behöver jag utarbeta 
ett system för val av storlek och form 
på skivorna. Jag leker ju med det 
tvådimensionella och det kunde vara 
effektfullt att försöka få de tredimensionella 
objekten, till exempel en sittbänk, att 
upplevas som tvådimensionell. Jag kanske 
kan vika ut föremål som dragspel? Eller 
dra ut en tvådimensionell skiva till en 
tredimensionell bänk? Jag skulle också 
kunna tillåta mig att ta in tredimensionella 
objekt som verkligen kontrasterar mot de 

tvådimensionella skivorna. Jag kan på ett 
medvetet sätt använda material och färg på 
skivorna. 

Möjligheten fi nns också att på olika sätt 
kombinera en stor och fl era mindre maneger. 
Där får den specifi ka situationen styra 
formen beroende på vad som passar just 
det tillfället. I valet av de raka spåren eller 
de korsande gäller samma sak; vad vill jag 
berätta? Vilket uttryck letar jag efter? Risken 
med att använda de korsande spåren är att 
man förtar kulisseffekten.

En rolig idé skulle vara interaktiva 
utställningar och elevprojekt där skärmarna 
kan vara ytor man får måla på och borra hål 
i. Det är bara att såga till nya efteråt. Mitt 
rumskoncept skulle helt och hållet kunna 
få ett eget liv eftersom uttrycket går att 
förändra hela tiden. Utställningen skulle som 
en blomma kunna veckla ut sig på morgonen 
och sluta sig på kvällen.

Vikmodell

I vikmodellen är poängen med 
konstruktionen att den går att vika åt olika 
håll och därför borde det framgå tydligt i 
formgivningen hur konstruktionen fungerar. 
Om jag använder mig av skåror för att fästa 
skivorna i varandra blir konstruktionen oklar 
och jag borde istället lägga tyngdpunkten 
på gångjärnen och försöka lösa hur jag 
kan ställa dem. Jag kanske skulle prova att 
använda en annan form än cirkeln. I nuläget 
har jag på ett slumpartat sätt satt ihop 
formerna med varandra. Jag skulle kunna 
prova att systematisera det mer och se hur 
resultatet blir i jämförelse. 
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Modul

Sist ut är modulerna och här är det viktigt att 
undersöka hur de förhåller sig till varandra. 
Vad är det jag vill berätta och vad vill jag att 
besökaren ska se när han eller hon rör sig i 
rummet? Vilka olika synvinklar uppstår och 
hur läser man av ingång och utgång? Vad 
gäller utformandet kan jag skapa ett system 
så att formerna passar bättre in i varandra 
och kan kopplas samman på ett tydligt sätt. 

Jag kan också testa de olika modellernas 
funktioner i de andras sammanhang. Passar 
cirklarna i spåren? Kan modulerna gå att 
vika ihop? 

Slutsats

Efter att ha presenterat mina tre modeller 
för Anna Odlinge, Mikael Varhelyi och 
ledningen för Fisksätra Museum, inser jag 
att skivor- och skiktmodellen i samtliga 
fall skapat mest tankar och diskussion. 
Det är också den modell jag känt mig mest 
intresserad av att utveckla utan att ha en 
tydlig förklaring till varför. Därför tycket 
jag att det är intressant när Mikael ställer 
en fråga som verkligen sätter huvudet på 
spiken. Han frågar mig vilken av modellerna 
som för mig bäst representerar ordet hybrid 
eller förvandling, som är någon form av 
ledord i projektet, och svaret blir plötsligt 
solklart. 

Modulen är inte förvandlingsbar i sig, den 
är en form man kan kombinera med andra 
liknande former för att fylla fl era funktioner. 
Vikmodellens form går att förvandla 
eftersom den går att veckla fram och tillbaka 
för att skapa olika typer av rumslighet. Men 
när den är uppställd på ett visst sätt är det 

inte självklart att man läser av formen som 
föränderlig. I skiv/ skikt modellen däremot 
är möjligheterna till förvandling tydlig. Man 
ser spåren, man ser skärmarnas tjocklek 
och jag tror man förstår kopplingen till hur 
rummet skulle kunna förändras när man 
skjuter skärmarna fram och tillbaka. Mitt val 
blir därför att gå vidare med skivor/ skikt 
idén.
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 En utställningshybridSkulle det fungera i praktiken? 

fi g. 39 

fi g. 40

fi g. 41

För att förstå vad jag försöker att ge mig på 
har det, för mig, blivit nödvändigt att bygga 
upp ett test i skala 1:1 för att se om ett spår 
verkligen kan hålla upp ett väggelement av 
mina tänkta dimensioner. Det fi nns olika sätt 
att lösa scengolvets/ manegens konstruktion. 
På rak arm skulle jag helst vilja gjuta spåren 
i en gummimatta som har en viss tyngd och 
går att rulla ut och dra över golvet när man 
vill fl ytta den. En annan tanke är att lägga 
plankor i rad på någon form av textil så att 
man kan rulla ihop den vid transport. Jag 
beger mig till snickeriet för att tänka ut en 
lösning som jag själv skulle kunna snickra 
ihop, även om det inte är en slutgiltig 
lösning till en färdig produkt.

Jag bygger upp en modell där 
konstruktionen går ut på att tre träskivor 
med tjockleken 12 mm travas på varandra 
(fi g. 39). Den understa är hel medan de två 
övre är delade med ett 5 cm brett mellanrum 
i mitten. Mellanrummet bildar ett 24 mm 
djupt spår där mitt väggelement kan skjutas 
in. 

Det visar sig att jag inte alls behöver göra 
manegen med spåren särskilt djupa för att 
hålla uppe ett väggelement med tjockleken 
fem centimeter (fi g. 40), vilket passar det 
uttryck jag är ute efter. Skivan står upp, den 
välter inte om jag puttar till den. 

Manegen skulle kunna tillverkas i fl era 
sådana golvdelar som jag just byggt i 
mitt test. Den skulle kunna delas upp i 
ett antal delar vid transport för att sedan 
enkelt byggas ihop på nästa utställningsort 
(fi g. 41). Ett material jag tänker mig till 
väggelementen är wellboard. Ett mycket hårt 
men lätt skivmaterial i papp.
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 En utställningshybridPersonliga och oberoende referenser

fi g. 39 fi g. 40

fi g. 41 fi g. 42

Det här är ett experiment att använda 
medvetet eller bara ha med på ett omedvetet 
plan. Det är en högst personlig samling 
bilder. Några har jag tagit själv (fi g. 41-43, 
45), andra har jag samlat på mig genom åren 
(fi g. 39, 40, 44, 46-49). De föreställer små 
detaljer jag har fastnat för, kompositioner 
och företeelser som fångat mitt öga.

Det kanske fi nns något här att hämta 
till mitt projekt, det får visa sig framöver, 
men vad det handlar om är vem jag är och 
var jag hämtar mina referenser - medvetet 
eller omedvetet. Jag studerar bilderna och 
konstaterar att återkommande teman jag 
fascineras av är förhållandet mellan det 
tvådimensionella och det tredimensionella, 
förhållandet mellan framför och bakom, 
silhuetter, olika vinklar – olika sätt att se, 
böjningar och krökningar. 

När jag tydliggör för mig själv 
vad bilderna föreställer kan jag 
jämföra skillnader och likheter mellan 
inspirationsbilderna och mina egna skisser 
och modeller.

Jag tycker att det känns spännande hur 
olika pusselbitar börjar falla på plats i 
projektet. Att det på fl era plan handlar om att 
undersöka vad jag intresserar mig för både 
på ett högst medvetet plan, det vill säga att 
förena mina yrkesmässiga intressen, men 
också på ett mer omedvetet plan. Jag har 
tänkt att det handlar om magkänsla, när jag 
skissar fram en form som bara känns rätt 
utan förklaring. Men när jag studerar de 
referensbilder jag samlat på mig genom åren 
inser jag att de fi nns där i bakhuvudet hela 
tiden när jag skissar fram olika former.
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fi g. 45

fi g. 46 fi g. 47 fi g. 48 fi g. 49

fi g.43 fi g.44
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 En utställningshybridFormstudier

Jag börjar skissa mer utförligt på de fyra 
situationerna: berättelse, fi lmvisning, 
workshop och scen (fi g 50). Jag studerar 
varje situations behov av golvyta, avstånd 
mellan spåren och typ av skärmelement för 
att sedan försöka förena de olika behoven 
till ett koncept som är gångbart i samtliga 
situationer.

Jag tar hänsyn till den yta en person 
behöver mellan pallen man sitter på, 
monitorn man har framför sig och avståndet 
till väggen bakom. Avstånd mellan 
bänkrader när man tittar på fi lm samt 
avstånd mellan arbetsbord och stol. 

fi g. 50
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4300

450

50

(mm)

Jag kommer fram till att ett mellanrum 
mellan spåren på 45 centimeter fungerar 
för många situationer (fi g. 51). Jag väljer 
att framförallt satsa på parallella spår 
eftersom jag vill leka med kulisstraditionen, 
men lägger in två diagonala för att skapa 
möjlighet till mer rumsliga lösningar.

Manegens form är runt 16 kvadratmeter 
stor. Jag vill inte göra den för stor eftersom 
den ska kunna byggas upp i många olika 
typer av lokaler. Den är rund till formen för 
att föra tankarna till en arena. Kanterna mot 
golvet fasas av för att undvika snubbelrisk. 

Jag studerar vad för typ av rumsligheter 
som kan skapas med hjälp av spåren (fi g.52). 
I manegens mitt kan ett mer slutet rum 
bildas medan ”rummen” i manegens kanter 
har minst en öppen sida utåt. Berättelserna 
som man kan lyssna på på museet handlar 
om människors liv. Det kan vara gripande 
att lyssna på dem och då kan det vara skönt 
att sitta i en mer sluten rumslighet. Å andra 
sidan har även de öppna rummen en fördel. 
Besökaren kan se människor röra sig i andra 
delar av lokalen och påminnas om hur alla 
människor bär på historier. 

fi g. 51 fi g. 52

Formstudier/ manegen
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 En utställningshybridFormstudier/ manegens betydelse

Jag tar kontakt med en fi rma som 
specialiserar sig på monitorer med 
touchscreen funktion, för att se vad som 
krävs för att jag ska kunna bygga in en 
monitor i ett av mina väggelement. Men 
inser att det krävs en bredd på elementen 
som blir svår att hålla då jag samtidigt vill 
att väggarna ska vara enkla att hantera. En 
bättre lösning vore att ha monitorn i en egen 
”möbel” att ställa mot ett väggelement.

En annan fråga är om jag ska använda 
mig uteslutande av mina skärmelement eller 
också inkorporera andra möbler.

Jag testar idén att skissa efter 
människokroppens form för att hitta former 
att använda mig av. Jag tänker mig att två 
skärmar formade efter en halvliggande 
kropp på ett visst avstånd från varandra 
och med tvärgående plankor kunde bli en 
stol (fi g. 53). Systemet går att använda för 
alla möjliga sorts möbler. Men för att det 
ska bli stabilt inser jag att det krävs en hel 
del uppstagande tvärgående plankor och då 
har jag hamnat i en helt annan uppgift; att 
konstruera stabila möbler av skivmaterial. 
Vilket i och för sig kan vara intressant men 
det känns som att gå ifrån mitt koncept. 
Om jag bygger fungerande möbler på det 
här sättet fyller inte spåren någon funktion 
längre och då kommer följdfrågan: är 
manegen viktig i mitt projekt? 

Här stannar jag upp en stund för att fundera 
över manegens betydelse i projektet. 
Projektets namn är en utställningshybrid, 
ordet hybrid syftar här på sammanslagningen 
av mina intressen scenografi , 
utställningsdesign och inredningsarkitektur. 

Inom scenografi  är scenen platsen där 
skådespelet och händelserna äger rum. 
Jag tycker det är intressant att ta in det 
sättet att tänka inom utställnings- och 
inredningsdesign. Genom att tydligt markera 
en golvyta som en scen – manege – platsen 
där händelserna äger rum, förhöjer jag 
uppmärksamheten på vad som sker på den 
markerade platsen. Jag placerar en hel 
verksamhet på scenen, i strålkastarljuset, och 
understryker på så vis att extraordinära saker 
kan ske just här och du som besökare är där. 
I mitt koncept är den markerade golvytan 
cirkusmanegen – platsen där magin sker. 
Står man på manegen är man på museet, 
oavsett var i Fisksätra manegen tillfälligt är 
installerad.

Jag överger tanken på att konstruera möbler 
av skivorna och undersöker istället idén att 
använda väggelementen som de kulisser de 
är. Jag skulle kunna tillåta mig att smyga in 
vanliga möbler ”bakom” kulissväggarna. De 
syns alltså inte framifrån, men från sidan.

fi g. 53
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Jag märker att mitt projekt vill sticka iväg åt 
många olika håll, och jag går tillbaka till den 
handledning jag fått för att få klarhet i hur 
jag ska förhålla mig till mitt arbete och den 
korta tid som är kvar innan presentationen.

”… Som du kanske förstår av 
ovanstående så går det inte att hinna 
få en klar produkt inom tiden för 
examen. Du gör en gestaltning och 
du presenterar den så långt det går 
med hjälp av inredningsarkitektens, 
scenografens och utställningsarkitektens 
redskap.

Det fysiska resultat du visar skall vara 
en representation, så som en modell 
eller bild är av verkligheten, och kunna 
tolkas som en sådan. Du kan ge exempel 
på ev. materialtekniska lösningar 
mer för att visa att du även tänkt i de 
banorna. Detta resonemang kan komma 
mer i form av tänkbara idéer – en 
presentation av förslagets potential.”

Utdrag ur handledning med Åsa Conradsson 
och Anna Odlinge.

Jag har haft en tanke om att kunna 
använda spåren till en konstruktion 
av bord till workshop och bänkar till 
fi lmvisningssituationen men beslutar mig 
för att fokusera på att lösa två situationer, 
berättelse och scen. Jag väljer att ta fram 
väggelement till dessa två situationer, men 
har kvar förhoppningen om att elementen 
även kan passa för fi lmvisning och 
workshop.

Förhållningssätt till uppgiften
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fi g. 54 fi g. 55

fi g. 56

Jag frikopplar mig en stund från alla mina 
situationer och börjar skissa fritt på former 
till väggelementen (fi g. 54). Jag letar i mina 
inspirationsbilder efter former och klipper ut 
dem för att sedan ställa den positiva och den 
negativa formen mot varandra och jag tycker 
att det blir ett spännande samspel (fi g. 55, 
56). När jag klipper ut silhuetterna känner 
jag igen former från tidigare projekt jag gjort 
och upptäcker att det här är former som jag 
ofta återkommer till. 

En idé jag gillar är att utgå från en 
rektangulär skiva och skära ut en form 
och använda det som blir kvar av skivan 
till ytterligare ett väggelement. En fördel 
med att utgå från en rektangulär skiva är 
att formen går att vända på fl era håll för 
att placera i spåren. Dessutom kan två raka 
sidor placeras tätt intill varandra för att bilda 
en längre vägg.
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Jag väljer ut tre av de former jag gillar mest. 
Tillsammans med formernas ”negativ” får 
jag tre formgrupper med sammanlagt 7 
element. Storleksmässigt ska skärmarna 
vara hanterbara för en person, samtidigt som 
de har en viss höjd för att kunna fungera 
avskärmande i rummet.

Formgrupp 1 ( fi g. 58) är framtagen 
främst till berättelsesituationen. Jag vill ha 
en lättavläst form, en tydlig plats där man 
kan slå sig ner. Ett litet monument mitt på 
golvet som fungerar som berättelse-station i 
kombination med en monitor som placerats 
intill (fi g. 57). Den runda formen läser jag 
som vänlig och inbjudande. 

(mm)

1 a

1 b

1 c

1 d

fi g. 57

fi g. 58
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Formgrupp 2 (fi g. 59) är en silhuett tagen 
av två stolar och ett bord. Den negativa 
delen (2 a) liknar mer ett stads- eller 
berglandskap som man kan leka med för 
att skapa scenografi ska rum. Jag har valt 
att dela upp formen i två större och två 
mindre bitar för att de inte bli för otympliga. 
Formerna fungerar i en berättelse- eller 
workshopsituation. Pallar kan placeras 
bakom väggarna och de ger därmed en 
hänvisning om vad som händer på andra 
sidan väggen. 

(mm)

2 a 2 c

2 b 2 d

2 a

2 b

2 c 2 d

fi g. 59
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3 a

3 b

4 

Formgrupp 3 (fi g. 61) ger också en 
hänvisning till funktionen sittande (fi g.60), 
men är inte lika påtagligt lik en stol i 
formen. Den positiva och den negativa 
formen påminner om varandra, har olika 
storlek. Vänd åt ett håll är kurvan mer 
vilande i uttrycket än om man vänder den åt 
det andra hållet.

Utöver de tre formgrupperna fi nns också 
ett rektangulärt ”gör det själv” element att 
utforma efter eget önskemål (fi g. 62). 

fi g. 60

fi g. 61 fi g. 62

(mm)



32

 En utställningshybridFärgsättning 

fi g. 63

När det gäller färgsättning vill jag leka med 
kontraster (fi g 64). Ena sidan kan vara målad 
eller tapetserad i en varm och ”hemtrevlig” 
ton. Vid en scenografi sk situation kan 
den andra sidan som är mörk och hård i 
uttrycket användas (fi g 63-67). Med hjälp av 
kontrasterna kan jag understryka insida och 
utsida i rumsligheterna. Jag skulle kunna 
förstärka kontrasten insida/ utsida ytterligare 
genom att klä insidan med textil.
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fi g. 64

fi g. 65

fi g. 66

fi g. 67
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fi g. 63

fi g. 68

fi g. 70fi g. 69

Spåren

För att göra manegen mer användarvänlig 
då spåren inte används har jag tagit fram 
stavar av olika längd att lägga i håligheterna. 
Stavarna kan vara målade i olika färger på 
olika sidor. En sida ska vara målad i samma 
kulör som manegen, medan en annan är 
målad i en kontrasterande färg (fi g 68). Med 
hjälp av kontrasten kan man skapa grafi ska 
mönster och gångar i scengolvet för att leda 
besökaren rätt (fi g. 69, 70).
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fi g. 64

fi g. 71

fi g. 73fi g. 72

Modell 1:5 / 1:1

Jag bygger en modell av min hybrid i 
skala 1:5 för att kunna undersöka bättre 
hur rumsligheterna och mina formgrupper 
upplevs och går att kombinera med 
varandra (fi g 71-73). Min plan har ända 
från början varit att bygga upp hybriden 
i skala 1:1. Så här i efterhand är jag glad 
att jag höll fast vid den idén (fi g. 74-76).
Manegen är konstruerad som i mitt test (se 
sid. 21) och består av fyra lager spånskiva. 
Väggelementen är av materialet Wellboard 
och i ett av elementen har jag placerat in 
en monitor där jag visar bilder från min 
process och de olika rumsliga scenarier som 
kan uppstå i mitt koncept. På ett podium i 
fullskalemodellen har jag placerat modellen 
i skala 1:5.

När jag väl fått upp det i skala 1:1 blir 
det tydligt hur systemet upplevs. Väggarna 
i Wellboard går bra att skjuta fram och 
tillbaka, stavarna gör att det går att gå på 
manegen utan att snubbla, jag har till och 
med kunnat gömma sladden till monitorn 
inuti en av dem.

Väggarna i min stora modell är något 
högre än de i 1:5, 180 cm istället för 
140 cm eftersom jag insåg när jag kom 
upp i skala att 140 cm var lite lågt för en 
vuxen person. Wellboarden passar bra till 
väggelementen eftersom den har en låg 
vikt men tar lätt skada i kanterna när man 
skjuter den fram och tillbaka. Om jag vill 
vidareutveckla systemet ska jag undersöka 
hur jag kan ytbehandla Wellboarden men 
också undersöka andra material till väggar 
och även till golvet och hur det kan göras 
hanterligt vid transport.
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Jag märker att besökare gillar att leka med 
systemet i modellen. Framförallt barn 
eftersom skalan och färgerna är tilltalande, 
men även vuxna trots att de är lite mer 
försiktiga. Under redovisningen fi ck jag en 
del kommentarer om att systemet lämpar 
sig särskilt för barn men jag vidhåller att 
även vuxna gillar glada färger och former 
även om de kanske ibland har lite svårare 
att erkänna det för sig själva. Det märktes 
tydligt efter presentationen när lärare och 
professorer förtjust stod och fl yttade runt på 
de olika delarna i modellen.

fi g. 74

fi g. 75 fi g. 76
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 En utställningshybridSammanfattning

Jag har velat förena mina yrkesmässiga 
intressen, scenografi , utställningsdesign och 
inredningsarkitektur i mitt kandidatarbete. 
Jag har funderat mycket kring skillnader 
mellan scenografi  och inredning under 
arbetets gång. Scenen i scenografi n är 
händelsernas centrum. Dit alla ögon riktas. 
Jag har funderat över vad som händer om 
man tar upp inredningen på scenen och 
placerar en verksamhet i strålkastarljuset 
istället.

Det fi nns tre huvudsakliga punkter som 
jag förhållit mig till i mitt arbete. Titeln 
på arbetet är ”en utställningshybrid”. 
Hybrid betyder korsningsform och jag vill 
ju korsa de områden som intresserar mig 
yrkesmässigt. För att kunna studera detta har 
jag använt mig av ett konkret behov av en 
utställningsgestaltning på Fisksätra Museum 
i Nacka utanför Stockholm. Jag har också 
samlat på mig en hög inspirationsbilder, 
dels inför projektet men också genom åren. 
Jag har även intresserat mig för begreppet 
förändring eller förvandling - jag vill 
undersöka hur jag kan använda mitt koncept 
i olika sammanhang på olika sätt.

Fisksätra Museum är inte en 
uppdragsgivare utan något konkret att 
förhålla sig till och inspireras av i arbetet. 
I min undersökning så har jag utgått från 
fyra situationer som kommer att uppstå på 
Fisksätra Museum som jag kallar berättelse, 
fi lmvisning, workshop/ mötesplats och scen. 
Jag har haft dessa situationer i åtanke när jag 
börjat skissa.

I ett första skede skissade jag fram tre 
olika förslag på rumsliga koncept som skulle 
kunna fylla de behov Fisksätra Museum 

har. Jag valde att gå vidare med ett av dem 
som jag kallar ”Skivor och skikt” som 
bygger på en klassisk kulisstradition där 
fl era tvådimensionella element tillsammans 
bildar en rumslighet. Konceptet jag sedan 
arbetade fram går ut på att väggelement kan 
fl yttas fram och tillbaka i en golvyta, eller 
en manege, med spår i. Användaren kan på 
så vis skapa olika typer av rumsligheter efter 
behov.

Jag byggde upp en test i skala 1:1 för 
att undersöka hur systemet skulle kunna 
upplevas och fungera i full skala. Därefter 
har jag studerat varje situations behov av 
golvyta, avstånd mellan spåren och typ av 
väggelement för att sedan försöka förena 
de olika behoven till ett koncept som är 
gångbart i samtliga situationer.

För att fastställa formerna till 
väggelementen har jag gått tillbaka till 
mina inspirationsbilder och därefter tagit 
fram tre olika formgrupper. När det gäller 
färgsättning har jag lekt med kontraster. 
Olika sidor har fått olika uttryck, en varm 
och mjuk insida och en kall och hård utsida. 

För att göra manegen mer användarvänlig 
då spåren inte används har jag tagit fram 
stavar av olika längd att lägga i håligheterna. 
Stavarna är målade i olika färger på olika 
sidor. En sida ska vara målad i samma kulör 
som manegen, medan en annan är målad i en 
kontrasterande färg. Med hjälp av kontrasten 
kan man skapa grafi ska mönster och gångar 
för att leda besökaren.

Slutligen har jag byggt upp en 
modell i fullskala till vårutställningen 
så att besökarna ska kunna uppleva hur 
utställningshybriden skulle kunna fungera i 
verkligheten.
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 BilagorAnnoterad grafi 

Animerad fi lm

 “Från Tyzakstan till Fisksätra”

Produktion: Fisksätra Museum

Filmen ingår i Fisksätra Museums 
animationsprojekt och är gjord av 13 barn 
som skildrar sina erfarenheter av att som 
fl ykting anlända från sitt hemland till 
Fisksätra i Nacka utanför Stockholm. 

Filmen är tillverkad under fem dagar och 
är fem minuter lång. I den första scenen 
visas hemlandet med palmer och vattenfall, 
i fl ygplanet sitter barnen och funderar över 
Sverige, en tänker på en kung med krona 
på huvudet, en annan på Zlatan. På Arlanda 
ligger snön vit och barnen möts av sina 
släktingar som kör dem till Fisksätra. I 
slutscenen hälsas barnen välkomna av sin 
lärare i Fisksätraskolan.

Filmen är gjord i en enkel 
animationsteknik där man använder sig av 
enbildstagning och fi gurer utklippta i papper.

I sin enkelhet tycker jag att det är en 
rörande fi lm för det skildrar något väldigt 
stort som de fl esta som bor i Sverige inte har 
någon erfarenhet av. 
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 BilagorAnnoterad grafi 

Dans/ Performance

”A Safe Place to Die”

Dansens hus, Stockholm
Text/manus: Lotta Melin/Agrare
Scenografi : Jan Håfström

En dansföreställning där musik och 
scenografi  spelar lika stora roller som 
dansarna. Scenografi n är grov och klumpig i 
uttrycket och de olika kulisserna är försedda 
med hjul och dras fram över golvet av 
scenografen själv medan dansarna rör sig 
runt dem.

Håfströms målningar utgår ofta från 
serietidningens estetik; fantomen och 
Devil är återkommande motiv. Uttrycket är 
detsamma i scenografi n till A Safe Place to 
Die. Kulissernas motiv utgörs av svampar, 
berg och en ubåt. Grova svarta konturer 
känns igen från serietidningarnas universum 
men blandningen är så märklig att jag helt 
förloras in i en ny främmande värld.  

Föreställningen är trollbindande och 
underbart märklig. När ljuset tänds sitter jag 
och undrar vad jag egentligen just varit med 
om och jag har en känsla av att de som sitter 
bredvid mig i salongen känner likadant. 

Så här i efterhand kan jag dra fl era 
paralleller mellan Håfströms scenografi  
och min utställningshybrid. Något som var 
nytt för mig när jag så föreställningen var 
hur stor plats scenografi n och rekvisitan 
tog på scenen. Håfström agerade själv på 
scen där han iklädd vit anorak rörde sig 
fram och tillbaka över scengolvet dragandes 
på kulisser och rekvisita. Några scener 
fungerade mer som avbrott i dansnumren 

där Håfström vecklade ut och visade upp en 
karta eller placerade några båtar på golvet 
för att sedan försvinna in i kulisserna igen. 
Jag gillar tanken på att min hybrid kan 
fungera på ett liknande sätt. Väggelementen 
och människorna som fl yttar dem blir en 
form av aktörer i rummet de själva skapar. 
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  BilagorAnnoterad grafi 

Philip Dujardin Untitled Erik Olon State of Delusion

Isidro Blasco Utica 

Litteratur

“Beyond Architecture”

R. Klanten och L. Freireiss
Gestalten Verlag 2009 

I boken har Klanten och Freireiss samlat 
fotografi er av verk som rör sig i gränslandet 
mellan konst och arkitektur. 

Jag har aldrig tidigare hittat en bok 
med så många inspirerade bilder. Jag 
upptäcker att det fi nns en konstgenre helt 
och hållet ägnad åt modeller av städer 
byggda i wellpapp. Andra exempel på konst 
inspirerad av stadsmiljöer är byggnader 
gjutna i choklad eller jello, men de verk som 
inspirerar mig mest är collagen.

Flera av collagen är klassiska 
ihopklippningar av miljöer och byggnader. 
En av konstnärerna är belgaren Philip 
Dujardin. Han experimenterar vilt med 
perspektiv och vad tyngdlagen tillåter 
samtidigt som han lyckas hålla det så pass 
realistiskt att jag först och främst beundrar 
ett byggnadstekniskt mästerverk innan jag 
inser att det är fråga om ett collage. 

Jag fascineras också av Isidro 
Blascos collage som tar steget från det 
tvådimensionella till det tredimensionella. 
Från pappret ut i rummet. Fotografi er av 
byggnader är på ett pusselliknande sätt, 
inte helt olikt David Hockneys collage, 
monterade på träskivor som är vinklade åt 
olika håll och leker med perspektivet av 
byggnaden i en dimension utöver de platta 
fotografi erna. 

Andra verk som fascinerar mig är bland 
annat Erik Olofsens installationer där han 
låter väggar bli golv och golvet bli tak. Ett 
sorts lustiga huset men med ett minimalis-
tiskt uttryck som mer påminner om modern 
arkitektur än om Gröna Lund. 

Jag har alltid sett arkitektur som något 
högst allvarligt och inte alltid känt att jag 
passar in i den världen. Verken som visas 
i Beyond Architecture får mig att vidga 
mina vyer och vilja tänka längre - i alla 
riktningar - och sådant är alltid en befriande 
upplevelse.


