
Ränder, rytm, riktning

Idén kom från en grupp formgivare/formskribenter som på olika sätt 
alltid återkommit till ränder i sina olika yrkesroller, och ville samla 
erfarenheterna i en bok och en utställning. Det kändes spännande att 
närma sig museets samlingar utifrån ett sådant tema, så vi svarade ja 
när frågan kom. 

De två ur idégruppen som kom att ingå i museets projektgrupp 
var Tom Hedqvist, formgivare och då rektor för Beckmans, och 

Synnöve Mork, formgivare och inredare. De fungerade både som 
utställningsformgivare och kuratorer. Att de skulle stå för urvalet av 
de samtida föremålen i utställningen var givet, men vi beslöt oss för 
att även låta valet av äldre föremål ur museets samling helt och 
hållet bli deras. Vi gjorde flera heldagsvandringar i museets magasin 
och satte alla ambitioner att täcka en viss tidsperiod, att täcka hela 
landet eller att hitta balans mellan folkligt och borgerligt åt sidan. 
De två formgivarna valde helt enkelt vad de fastnade för. Det blev ett 
personligt urval som antagligen skiljer sig en hel del från hur det 
hade sett ut om museets egna intendenter hade valt. Vi angav tydligt 
i utställningen hur urvalet gått till, det är en viktig poäng att vi valt 
detta tillvägagångssätt. 

Utställningens syfte var att få besökaren att upptäcka alla ränder 
som finns runtomkring oss, och resonera kring vad de betyder 

och betytt. Att visa en rand kan ge väldigt olika signaler beroende 
på var, när och i vilket sammanhang den finns.

Det skulle bli en utställning att njuta av, att bli glad av, men som 
också skulle få besökaren att upptäcka att ränder inte alltid är 
okomplicerade. Den skulle vara föremålstät men relativt text-
fattig, med gott om plats för besökarens egna associationer. Halva 
utställningen skulle bygga på ett rikt urval föremål från museets 
egna samlingar, andra halvan skulle vara en mer samtida del 
som främst byggde på inlån och rekvisita. 

I                                                                                                      Nordiska museets södra hall inleddes utställningen med den              
mer samtida delen. Längs en autostrada på trettio meter mötte 

besökaren teman som möbler, konsthantverk, arkitektur, makt, 
mode, idrott, grafisk form, konst och landskap. Till de samman-
fattande texterna om varje tema bjöds ett antal områdesexperter                  
in, ett par inom museet men de flesta utanför. Varje text försågs               
med författarens namn och tilläts vara personlig.   

I  den del av utställningen som innehöll föremål ur museets                    
samlingar var greppet ett annat. Kavalkaden av föremål                       

grupperades i huvudsak efter material eller funktion. Här lyftes                  
tolv föremål fram med en fördjupande text, författad och signerad     
av museets olika intendenter. 
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Inspirationen till de fyra respektive sex meter höga skärmväggarna kom bland annat från Ray och Charles Eames klassiska korthus. 
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Stockholm Design Lab gjorde den grafiska formen för både utställningen, marknadsföringsmaterialet 
och boken Ränder Rytm Riktning, som utgavs på museets förlag. 
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Ikea tog i samband med utställningen fram kollektionen Avbilda med mönster av utställningsformgivarna. 


