






4 projektioner på duk i fonden. Plastpåse simmar i havet, animation
alla simultant.

Undervattensbergvägg 2
3D-printad i UPM Formi

Undervattensbergvägg 2
3D-printad i PET

3Dprintad snäcka med film-
vismning inuti

klänningar i glasmontrar,
1 gammal 188-tal
och en nedbrytningsbar.

Sanbankar 3D-printade i 
sågspån. Den stora med 
montrar infällda (de blå)
i övrigt sittplatser i sand-
banken (mörkare ockra)

Fiskenät hängande i taket
med 3Dprintade fiskar i

3Dprintad kanot i taket

Entré Bävehallen

projektion mot berget

KÄNSLA/UPPLEVELSE/LJUSSÄTTNING

Vi vill skapa en undervattenskänsla i rummet. 
Ett grönt böljande skimmer, med solstrålar 
som bryter vattenytan och alger som lyser på botten.

Om det är möjligt att hitta plastpåsar som går att göra brandgodkända och hänga i taket
vore det väldigt fint. som att vi skapar en vattenyta och tar upp temat Plaster i havet.
De kan antingen fungera som armaturer, eller belysas. 
Om vi inte hittar plaster kan vi använda slöja jag har som är brandklassat.

Vi har även gammalt , känsligt material med i utställningen från våra samlingar
sm behöver ljussättas försiktigt, och klara övrig ljussättning i rummet.

lysande alger

föremål på golvet under projektionerna.
kökkenmödding, 3Dprintad del av en 
kogg, porslinsskärvor från 1700-talsbåt,
inmärkt strandskräp.

Picnic föremål 
i montrar

interaktiv 
storymap

”gammal spelkonsol” 
(Ellen)

3Dprintade fåtöljer och 
bord (skandal studios)

RE:USE!
PLAN
Utställning Bävehallen,
skala 1:50
2019-03-20 PH

Utställningen börjar på väg-
garna utanför Bävehallen.

inmärkta plastpåsar 
bakom glas

inmärkta konsevburkar
bakom glas

bild-
skärm

bild-
skärm

ljusstråle 
med 
föremål i
de tre 
andra 
lyser bara
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