
Utställningens titel  

Arktis-medan isen smälter 

  

Placering/Plats  

Nordiska museets stora hall samt SÖ utställningsgalleri på plan 2. Total yta: 600 m2 

  

Produktionstid 

2016 –2019 

Visningstid 

2019-ca 2020 

 

  

Budget (kostnad för utställningsproduktion, inte lokalkostnad, fasta löner mm)  

10,5 miljoner inklusive permanent installation för takprojektioner. 

  

Kontaktperson, mailadress och telefonnummer.  

Matti Shevchenko Sandin matti.sandin@nordiskamuseet.se  

Tel: +46(0)8-519 545 43, Mob: +46(0)708-83 80 45  

 

Beställare/Producerande verksamhet  

Nordiska museet 

 

Koncept, textproduktion, sakkunskap, pedagogik, bygg och teknisk produktion, ljus, webb och 

kommunikation: Medarbetare i Nordiska museet 

Utställningsformgivare:  MUSEEA; Sofia Hedman och Serge Martynov 

Utställningens grafiska design: MUSEEA; Sofia Hedman och Serge Martynov 



Korsstygn och pärlskulpturer: Anastasya Martynova 

Höskulpturer: MUSEEA och Anastasya Martynova 

Design av framtidspaviljongen: Nordiska museet 

Projektioner i tak: Jesper Wachtmeister 

Projektioner isberg: David Giese 

Filmfotograf: Camilla Andersen 

Textbearbetning: Johanna Jensen 

Referensgrupp 

 

Martin Appelt, senior forskare och intendent, Nationalmuseet, Köpenhamn 

Kjell-Åke Aronsson, forskare, Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum, JokkmokkDag Avango, 

professor i historia, Luleå tekniska universitet och forskare knuten till Kungliga tekniska 

högskolanChristina Fredengren, arkeolog vid Stockholms universitet samt forskningschef, 

Statens historiska museerMargrét Hallgrímsdóttir, museichef, Nationalmuseet i Reykjavik 

Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet och föreståndare för Bolincentret för 

klimatforskning 

Anna Laine, antropolog och konstnärlig forskare, Stockholm 

Annika E. Nilsson, forskare vid Kungliga tekniska Högskolan och professor-II, 

Nordlandsforskning, Norge 

Daniel Thorleifsen, direktör för Grönlands nationalmuseum och arkiv i Nuuk 

 

• Berättelse/Dramaturgi – som bidrar till utveckling av utställningsmediet 

Utställningen visar hur ett kulturhistoriskt museum kan ta avstamp i en aktuell fråga och använda 
museets samlingar befruktad med ny forskning och konst för att förmedla ny kunskap och unika 
perspektiv.  

Utställningen fyller hela museets stora hall. Taket i museets stora hall öppnar sig mot den storslagna 
arktiska världen. I centrum ett gigantiskt isblock som rämnar. Dramat har två huvudkaraktärer. Isen 
och människan.  



 

 

1. Isblocket 

Isens kondition är hela tiden närvarande i arkitektur och ljudlandskap. Från vit nyis, till urgammal 

grön som smälter bort i en blå avdelning. Infrusna i montrar finns föremål med kunskaper som hotas 

att hastigt gå förlorade. Inte bara klimatet förändras, vår historia smälter bort. Utställningsrummen 

är överlag öppna för att man visa hur ämnen glider in i och är beroende av varandra. Inlånade 

föremål och konstinstallationer visas tillsammans med museets arktiska samling. Konsten ger 

berättelsen kraft då mänsklig kreativitet är i centrum. Återkommande teman är anpassning och 

uppfinningsrikedom. Nyproducerad film ger fönster till en dramatisk samtid. I bakgrunden spricker 

isen. 

2. Galleriet 

I en poetisk tolkning av det trygga, invanda och vackra beskrivs hemmet och vardagen i Arktis. 

Nödvändiga vardagsföremål, snillrika plagg och glittrande dekor visas mot en fond av dramatisk 

samtid i film och text. Inget tas längre för givet i en föränderlig värld. I galleriets avslutande del möts 

man av lokal och global resursutvinning i stark kontrast till det trygga hemmet. Det lokala har en 

återväxtcykel medan den globala lämnar mycket lite kvar till befolkningen. Mestadels är det 

skuggsidor såsom utdöende arter, avfall och förlorade landskap.  

3. Framtiden 

Utställningen avslutas med tankar om framtidens resurslandskap från en forskarröst. En interaktiv 

station ger möjlighet att lämna ett löfte till sitt framtida jag.  

• Gestaltning – som bidrar till utveckling av utställningsmediet  

Gestaltningens röda tråd är sprickor. När klimatet förändras uppstår stora sprickor i isen. Sprickorna 

har också en symbolisk mening. Det skapas sprickor mellan natur och kultur, i livsmönster. Mellan de 

som vill fortsätta att leva som vanligt och de som vill tänka om.  Samtidigt kan inte sprickor ignoreras. 

De kan få människor att lyssna och agera.  

Med hjälp av projektioner har vi skräddarsytt en unik upplevelse där det visuella smälter samman 

med museets hela stora hall. 



Form och konst lyfter tankarna från diagram och rapporter och ger besökaren både en krass 

verklighet och en upplevelse för alla sinnen.  

• Publikvänlighet - som bidrar till utveckling av utställningsmediet  

Vår strävan har varit att skapa en vacker, berörande och allvarlig utställning om vår tids största 

globala utmaning. Utställningen tar besökaren i handen, ger perspektiv och inger hopp. Den 

förmedlar forskning och fakta på ett intuitivt sätt med hjälp av en tydlig och drabbande, konstnärlig 

gestaltning. 

• Metod – som bidrar till utveckling av utställningsmediet 

2016-2019 har den Hallwylska gästprofessorn, Lotten Gustafsson Reinius, tillsammans med museets 
intendenter, lett en mångvetenskaplig inventering av museets samlingar. Samarbete har förts med  
kunskapsinstitutioner i hela det arktiska området för att hitta relevanta teman kopplade till 
samlingarna  via workshops med inbjudna granskare. Museet arbetade dessutom med en 
referensgrupp för granskning av utställningsmanus. Formgivarna tog aktiv del av detta arbete. Ett 
vision för utställningens gestaltning har varit att skapa ”existentiell svindel”. Detta togs vidare in i 
textarbetet. En textkonsult med bakgrund i konstvärlden fick i uppdrag att få texterna att andas 
poesi.  

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 





 

 

 

Länkar: 

https://youtu.be/9MmEDwZH2jM (Laevas) 

https://youtu.be/dxPjjDyavXk (Nina K) 

https://youtu.be/Y5wMEXrw_Ns (Abisko) 

 

Hemsida:  https://www.nordiskamuseet.se/arktis 

 

 

https://youtu.be/9MmEDwZH2jM
https://youtu.be/dxPjjDyavXk
https://youtu.be/Y5wMEXrw_Ns
https://www.nordiskamuseet.se/arktis

	Referensgrupp  Martin Appelt, senior forskare och intendent, Nationalmuseet, Köpenhamn
	Kjell-Åke Aronsson, forskare, Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum, JokkmokkDag Avango, professor i historia, Luleå tekniska universitet och forskare knuten till Kungliga tekniska högskolanChristina Fredengren, arkeolog vid Stockholms universitet samt ...

