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Till  

FORUM för Utställare 

 

 

Nominering av Jag är Armfelt till Årets utställning 2012 
Jag är Armfelt, Livrustkammarens utställning 2012, baseras på G. M. Armfelts egna föremål i 
Finlands Nationalmuseum, utställda där 2010. Inför överföringen gjordes ett urval, samtidigt 
som dräkter från hustrun lades till. Innehållet ansågs traditionellt och svårt. Beslutades att 
sällanbesökaren ”Johan 23” skulle lockas för att öppna upp för okonventionellt tänkande under 
bearbetningen. Sociala medier nyttjades, en blogg genomlyste arbetsprocessen, gav fakta och 
referensmaterial. En app för smartphone, Äventyret Armfelt, producerades att nyttjas med QR-
koder i utställningen. För maximerad tillgänglighet genomsyrades gestaltningen av de fyra 
lärstilarna: lärande genom syn, hörsel, beröring och kroppsrörelse.  

Föremålen är i huvudsak ordnade kronologiskt men underställda ett huvudtema i varje rum.  

Texterna på svenska med engelsk översättning, i tre nivåer:  
1. Rumstema på vepa 
2. Sammanhang på vita ark och bildförstoringar 
3. Föremålsfakta med id-bild på papper i golvfärg på smala bord alt. på podierna 

Alla rum: Vepatext flankeras av fotomodell Armfelt. Attityd och attribut stärker rumstemat 
under rubriken Jag är Armfelt som älskar - min kung/mina kvinnor/livets goda/mitt 
fäderneland. Intill ses duk eller skärm med filmsekvens hämtad från TV-produktion, ljudet 
avlyssnas i hörlurar. Relaterade till Armfelt erbjuder varje rum även, dels någon form av fysisk 
aktivitet dels en aktuell diskussionsfråga. 

Första rummet: Enväldige kungens gunstling vid exklusivt hov. Konst, teater, riddarspel, 
äktenskap och passionerade förbindelser. Hot från franska revolutionen. Katastrofen: Gustav 
III:s vita dödsmask i svartklädd monter, gipsbyster av nya makthavarna. 
Form: teater, kulissdelar, rött och gult, varmt ljus. 

Andra rummet:Trogne gustavinanen Armfelt irrar bland kontrarevolutionärer i Europa. 
Anklagas för landsförräderi, vänner straffas, räddas själv av förnäma kvinnor. Neapel, Paris. 
Porträtt, dyrbarheter. Landsflykt med hustru och barn, i timmerhus i rysk by.  
Form: instabilitet,- diagonala linjer, pappersvita podier i vågor, brev överallt, även på golvet, 
där citat kan läsas. Ödslighet, kallt ljus. 

Tredje rummet: Det goda livet. Återupprättad av Gustav IV Adolf utnämns Armfelt till 
diplomat i Wien. Möbler och porslin. Försonas med gamla vänner. Hans fyra gods i Sverige 
och Finland. 
Form: rumsinteriör, bord ut genom monterglaset för sällskapsspel, fritt hängande fönsterramar, 
vy mot Wien, mörkt grönt mot empiremöblers mahogny. 

Sista rummet: Krig och nation. Från kriget mot Ryssland 1788-1790 vid Gustav III:s sida till 
slutet, åren 1811-1814 som Alexander I:s rådgivare och finlandsexpert i rysk generalsuniform. 
Egen porträttbyst, statsmannaskrifter, guldklocka avslutar jämte porträtt av hustru och dotter.  
Form: nationsflaggors färger gult, blått, rött, vitt. Grov säckväv runt rummets mittpelare 
utdragen på yttersidan till alkov med Armfelts livslinje och karta över hans Europa. 
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