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PÅ SCEN- SCENKONSTMUSEETS NYA HUVUDUTSTÄLLNING 

Den nya huvudutställningen på tre våningsplan ger en inblick i konstarterna dans, musik och teater 

och förenar historia och samtid. De grundläggande idéerna för den nya huvudutställningen, På Scen, 

utgår från devisen ”Den skapande människan”. Vi har velat skapa en utställning som befinner sig i 

skärningspunkten mellan konst och kulturarv med fokus på interaktioner mellan föremål och teknik, 

kopplingar mellan dåtid och nutid och möten över generationsgränser. Med utställningen vill vi skapa 

nyfikenhet för konstarterna inom den professionella scenkonsten och samtidigt öka medvetenheten 

om besökarens egen skapande förmåga. Rent berättartekniskt, såväl som rumsligt, har vi delat upp 

utställningen i fem sektioner; introduktion, dans, teater, musik och dockteater. Introduktionen 

skapar en stämning av förväntan och nyfikenhet. I var och en av de efterföljande sektionerna 

formulerades ett antal tematiska nedslag, utan inbördes hierarki och kronologi, som tagit form och 

fördjupats genom en mix av historiska tillbakablickar och samtida exempel. Med hjälp av interaktiva 

moment ska besökaren ges möjlighet att under mer lekfulla former prova olika tekniker inom 

konstarterna och samtidigt få närmare kontakt med sin egen skapande förmåga. De interaktiva 

momenten är taktila och ska (förhoppningsvis) upplevas som enkla och direkta att förstå och ta till 

sig. På så sätt formuleras två parallella stråk i utställningen; nedslag i den professionella scenkonsten 

parat med att låta besökaren själv prova på att dansa, agera och spela. De olika delarna binds 

samman av ett gemensamt formspråk och en enhetlig grafisk design.  

En ledstjärna har varit att söka fläta samman de interaktiva stationerna med innehållsdelarna, för att 

skapa en helhetsupplevelse för besökaren. Ytterligare en viktig faktor har varit att interaktionerna 

ska vara reellt meningsbärande och inte bara "roliga" aktiviteter i största allmänhet. Stationerna har 

ett tydligt, uttalat syfte som även är interagerade med innehållsavsnitten. Vår ambition är att 

besökaren ska möta olika former av lärstilar i utställningen, som visuellt lärande: att lära sig genom 

att se, t ex föremål eller bilder, auditivt lärande: att lära sig genom att lyssna, begrunda och diskutera 

och inte minst vill vi uppmärksamma det kinestetiska lärandet: att lära sig och utforska via 

kroppsrörelser. Vi vill också säkerställa att målgrupperna för de interaktiva stationerna ska variera. 

Några ska i första hand vända sig till barn, andra till unga vuxna och några mot intresserade i alla 

åldrar. En viktig målgrupp är gränsöverskridande över generation, med vilket vi menar att besökare i 

olika åldrar, som barn och vuxna, tillsammans ska lockas och ha glädje av att interagera i stationen.  

Föremålen har varit hjärtat i utställningen På Scen och vi har försökt skapa en delvis ny museigenre. 

Det vi velat skapa är en utställning där varje monter, varje modul i de tematiska stationerna, ska bära 

sig själv. Den duktiga besökaren kan följa en utställningsstruktur där skyltar läses i storleksordning 

och introduktioner vägleder till objekten. Vi vill även skapa möjligheten att fritt röra sig mellan de 

montrar och objekt som pockar på uppmärksamhet. Att ha glädje av det specifika utan att behöva ta 

till sig det generella, att kunna skapa en egen version av helheten genom enskildheterna 

För oss är ambitionen att På Scen ska särskilja sig från merparten av befintliga museers 

huvudutställningar. 



 
 

BILAGA 1 

På Scen/On Stage 

Utställningsteam 

Projektledare David Berner 

Curator Clara Åhlvik 

Utställningskoordinator Karl-Johan Cottman 

Projektkoordinator Britta Kiessling 

Projektkoordinator byggnation Maria Stoor 

Byggledare, Agneta Nordqvist 

Innehållsproducent dans och pedagogik Monica Åslund Forsén 

Innehållsproducent teater Malin Karlsson 

Innehållsproducent musik och dockteater: Lars Annersten 

Pedagogik och funkisfrågor Kajsa Dahlström 

Arkivarie Marianne Seid 

Tekniker Johan Sturk 

Tekniker Niklas Pohlman 

Sofia Skoglund, föremålsansvarig  

Intendent, samling Nicholas Eastop  

Intendent, samling Eva Olandersson 

Projektassistent Oscar Stokstad 

Skyddsombud, Aleksander Dybowski 

Patrik Malmunger, Foundrasing  

Kommunikation,  Hillevi Berg Niska 

Kommunikation, Måna Degerman  

Koncept interaktiva stationer 

Gagarin Ltd.  

 



 
 

Utställningsformgivning 

Utställningsdesign Birger Lipinski 

Scenografi Sahara Widoff och Alexandra Denton 

Grafisk design BankerWessel AB 

Research, textunderlag, expertis 

Annika Persson 

Katarina Lion 

Amanda Lindholm 

Carl Olof Berg 

Nina Kinert Levahn 

Karin Henriksson 

Margareta Sörensen 

Jenny Damberg 

Karin Helander 

Magnus Kirchoff 

Lena Hammergren 

Översättning utställningstexter 

Nordén & Berggren HB 

Installationer/stationer 

Kuriosakabinettet: Sahara Widoff  

Introrum, glasinstallation: Ann Wåhlström 

Gestrument: Jesper Nordin 

Dansboxen: Nikeisha Andersson Film 

Skådespegeln: Carolina Frände 

Teaterboken: Davy & Kristin McGuire 

Samplingsvägg: Håkan Lidbo 

Ljudskogen: Media Technology and Interaction Design , KTH  



 
 

Dockteater, testa-själv stationer: David Wätte 

Kostymen och Kostymgarderoben: Anna Bergman 

Utställningsproduktion 

Snickeri, montersystem, tryck, föremålsmontage - Eckerud True Quality AB 

Ljus och AV-installationer - Transpond AB 

Digitala installationer; Danssök, Mask och Hagström-monter: Spree AB 

Funkisfrågor: Funka Nu AB 

Dockteater, installation: Lisa Björkström 

Föremålshantering, konservering 

Kajsa Hammarsten 

LSH Konservering och Foto 

Lotta Möller, papperskonservering 

Fokusgruppsundersökning 

Niga Hamasor, Veta Konsult 

Halina Gottlieb, Laura Gottlieb, Digital Heritage Center AB 

Scengångaren 

Författare: Lisa Bjärbo 

Dockmakare: Helena Äwe Bäckman 

Illustratör: Lena Sjöberg 

Styrgrupp 

Stina Westerberg, Generaldirektör Musikverket 

Daniel Wetterskog, Museichef 

Gerhard Kunosson, Administrativ chef 

Eva Andersson, Kommuikationschef 

 

 

 



 
 

Bilder 

 1. Introrum 

 2. Kuriosakabinettet 

 3. Marionetter 



 
 

 4. Marionetter 

 5. Dans 

 

 6. Dans 



 
 

 7. Teater 

 

 8. Teater 

 

 9. Musik 

 

 10. Musik 
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KARTA ÖVER SCENKONSTMUSEET

PLAN
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Workshoprum

Konsertsal

På Scen: Musik

Ljudskogen

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

På Scen: Dans

På Scen: Teater

Matsäcksrum

Ateljé

På Scen: 
Dockteater 

Swedish Music Hall of Fame (Öppnar 2018)På Scen: Intro

Reception / Butik

Entré / Utgång

WC

WC

WC

Kapprum / Skåp

WC

Restaurang (Öppnar 2017)
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