
MAKTSPEL – ETT KOSTYMDRAMA I LIVRUSTKAMMAREN 
 

 
 

 

 

I Maktspel – ett kostymdrama i Livrustkammaren testar museet nya grepp, vilket 

uppmärksammats medialt. Enligt Göteborgsposten arbetar Livrustkammaren 

genom utställningen ”mot ett på alla sätt framgångsrikt utnyttjande av 

museernas unika förutsättningar för transmedialt berättande”. 

 

I Maktspel visas historiska föremål från 1500-talet tillsammans med 

Oscarsbelönade dräkter från Elizabeth-filmerna med Cate Blanchett samt kläder 

från TV-seriesuccén Game of Thrones.  Utställningen har  tre 

huvudpersoner:1500-talskungen Erik XIV av Sverige, Elizabeth I av England i 

Cate Blanchetts skepnad, samt Joffrey Baratheon, kung över fantasyriket 

Westeros i Game of Thrones. Besökaren följer dem genom temana Spelet om 

makten, Rätten till våld och Kärlekens pris. Vi får se hur de fick sin makt, hur de 

utövade våld, samt hur deras val i kärlek påverkade deras öde. I utställningens 

sista rum får besökaren träda in i en historisk fantasi, med verk av elever från 

Konstfack samt möjlighet att själva klä sig i historiska kläder.  

 

Scenografin påminner om teaterns – föremålen ”står på scen” på oregelbundna 

podier med upplysta scenkanter. De färgrika dräkterna kontrasteras mot svart-

vita tecknade kulisser som förstärker känslan av fiktion. Textskyltar och affisch 

har en modern form med illustrationer av Beata Boucht.  

 

Genom Maktspel  vill Livrustkammaren locka fler och nya besökare. Målgruppen 

är 19 – 30 år, vilket genomsyrat både utställningsform och marknadsföring. 

Genom hashtagen #maktspel har besökarna delat bilder av sig själva, utklädda i 

vårt Dressing room eller sittande på järntronen från Game of Thrones. Vi tror att 

populärkultur bidrar till ökat historieintresse hos nya och mer mångfacetterade 

besökare, vilket skapar mångfald.  

 



Museet vill genom att blanda historiska föremål med film- och TV-kostymer lyfta 

fram historiebruk på ett nytt sätt. Vi diskuterar begreppen fakta, fiktion och 

fantasy och de flytande gränserna dem emellan. GP lyfter fram ”museets 

förmåga att få syn på större historiska samband och att sedan med modern 

museipedagogik låta dessa samverka i skapandet av ett intressant 

utställningsprojekt”.   
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Erik XIV:s kröningsmantel från 1561 sida vid sida med Cate Blanchetts           

”Swarovskiklänning” från Elizabeth – the Golden Age 



 
              En av utställningens huvudpersoner, Joffrey Baratheon, kung över  

               fantasyriket Westeros i Game of Thrones  

 

 
Regentens rätt och plikt till våld diskuteras med exempel från historien och filmens 

värld 



 

Erik XIV:s rustning 3D-skannades i samband med utställningen 

 

De blodiga Sturemorden 1567 kopplas till ”utplånandet av familjen Stark” i Game of 

Thrones 



 

”Kärlekens pris” tar upp Elizabeth I:s förvandling till jungfrudrottning 

 

I Game of thrones förvandlas Daenarys Targaryen från våldtäktsoffer till Drakarnas 

moder  



 

Elever från konstfack ställer ut verk inspirerade av utställningen 

 



 
  Affischen av Beata Boucht 


