
Årets utställning 2017  

Hjärtats rum                                                                                                                                                                                                   
Bohusläns museum, 3 juni- 4 november 2017 

 

Dramaturgi                                                                                                                                                

Hjärtats rum utgår från varje människans behov och längtan efter kärlek. Den handlar om 

kärleken mellan människor och är uppdelad i nio rum med olika teman kring kärlek. 

Besökaren vandrar genom rum som handlar om pirrande förälskelse, heta kyssar, 

vetenskapliga förklaring av kärlek, kärleken som utmanar normer. Vandringen går genom 

intimitetens rum, med tema anknytning och behovet av beröring. En viktig fråga som 

besökarna får fundera på är: Vad är kärlek och hur håller vi kärleken levande?  

 

Gestaltning  

För att gestalta kärlek valde vi en lätthet i form och material med en kontrasterande tyngd.                                                                                                                          

Utställningen har böljande väggar, klädda med tyg i ramar av trä och järn som förstärker                    

kärlekens  ljusa och mörka sidor och slussar besökaren mellan vågor av känslor. 

Betongmontrar i form av hjärtan ger en råhet och tyngd i kombination med en mjukhet. I 

montrarna ligger brudgåvor och fästmansgåvor i olika material. 

Besökaren möts av bonader med budskap om kärlek och närhet, monterade stående 

kombinerat med projicerade kärlekscitat. Gammalt och nytt möts i ett tidlöst ämne, kärlek. 

Ljuset i utställningen sätter stämningen och tillsammans med en sensitiv och stark ljudbild 

och platser att försjunka i musik och uppläsningar om kärlek blir vandringen genom 

”Hjärtats rum” en stark upplevelse av känslor och mångfald. 

Hela rummet är inklätt med luftigt tyll. På tyllet projiceras filmer i stort format som gör 

utställningen levande. I Hjärtats rum finns personliga berättelser tryckta på ritfilm, uppsatta 

med pappersklämmor för att betona det tillfälliga, skissiga, flyktiga, icke statiska. 

Formen uppmuntrar till interaktivitet med besökaren som har möjligheten att skriva och 

sätta upp sina egna minnen och tankar om kärlek. 

Det grafiska språket är konstnärligt, lekfullt och levande. Gamla och nya fotografier med 

stämningstexter och fakta om kärlek uttryckt av människor i olika åldrar och olika kön.  

 

 

 

 

 



Tillgänglighet 

Utställningen innehåller flera interaktiva stationer. Kärleksspelet Sanning och konsekvens 

med frågor kopplade till utställningens teman. Verkstad där man kan göra sitt eget hjärta i 

papper och hänga i en kärleksmobil, para ihop kända kärlekspar, skriva minnen kring 

kärlekssorg, skriva tankar kring hur man får kärleken att hålla. För dem som inte vill läsa så 

finns flera filmer, en vetenskaplig förklaring av varför kärlek finns. En kyssfilm, en kramfilm 

och en film med människor som talar om kärlek.  

 

Metod 

Utställningens innehåll bygger på insamlat material från människors erfarenheter av kärlek. 

Viktigt för oss att berättelserna speglar människor med olika sexuell läggning, olika kön, olika 

åldrar. Människor har blivit intervjuade, en del har mailat material, andra har lämnat sin 

berättelse i en kärlekslåda. Museet har arrangerat skrivarworkshop där deltagarna fått skriva 

kärlekstexter till utställningen. En grupp 15 åringar har varit referensgrupp. Gymnasieelever 

har bidragit med fotografier och också producerat film om Vad är kärlek? En grupp kvinnor i 

70-80 års åldern från den bohuslänska kusten har varit en viktigt referensgrupp för att också 

spegla kärleken i Bohuslän.  
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Hjärtats	rum	3/6-	5/11	2017
Summa:	

Filmproduktion	Mikel	Cee	Karlsson 90	000	:-	+	momsmoms 	112	500.-

Kärlekspromenad	FABEL 	30	000.-

Innehållsgranskning	och	textförfattande 	Katali 84	000				+		moms 105	000:-

Inspelning	intervjuer	och	ljudeffekter							Ulf	S 18	000:-	+	moms 22	500:-

Invigning 10	000:-	moms 12	500:-

Extra	tekniker	 8	dagar	á	500:-/tim 32	000:-	+	moms										40	000:-

Formgivningsassistans	 22	000:-	+moms 28	125.-

Bild	rättigheter 20	000:-	+	moms									25	000:-

Tryck	tyg,	vepor,	texter 50	000:-	+	moms									62	500:-

Byggmaterial,	färg	och	rekvistia 	 26	000:-	

Översättning	engelska 10	000:-	+	moms 12	500:-

Hyra	av	Embrace	-	Robert	Applethorpe 15	000 15	000:-

Transport	 		8	000:- 10	000:-

Workshop	Eva	Sanner 7	000:-
Summa



Summa 510	500.- budget	467	500.-



43	000



budget	467	500.-
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