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Marknaden

Kvinnliga polospelare skymtar i palatsträdgården



Berättelse och Dramaturgi
Utställningen Staden vid Sidenvägen är en tidsresa till den 
kinesiska staden Luoyang under Tangdynastin (618-907).  
Med 150 föremål inlånade från Kina belyser vi den kos-
mopolitiska stadens mångkulturella prägel och den ökade 
frihet som stadens kvinnor fick under perioden. Dramartur-
gin bygger på att besökarna är resenärer längs Sidenvägen. 
De introduceras till staden via en film, en karta och en kort 
presentation av platser och personer som man kommer att 
stifta bekantskap med:

1. Stadsporten/Soldaten 
2. Marknaden/Köpmannen
3. Poetens trädgård/Den lärde ämbetsmannen
4. Ämbetsmännens kvarter/Generalen
5. Palatsträdgården /
 Polospelande kvinnor och hovfolk
6. Palatset/Hovdamer
7. Kejsarens audiensrum/ 
 Den kvinnliga kejsaren Wu Zetian
8. Longmen-grottorna/Munken

Scenografin och dramaturgin blir plats för ett äventyr för 
de yngre besökarna. Kejsare Wu har blivit bestulen. Hela 
staden blir engagerad i en spännande jakt på tjuven och 
stöldgodset. 

Hovdamernas palats



gestaltning
Scenografin följer väl det dramaturgiska upplägget. Varje 
förflyttning i staden markeras av en port. Portarna tar upp 
temat i den kommande stadsdelen och är utformade som 
kinesiska pappersklipp i aluminium. Hela utställningen är 
ljudsatt av en tonsättare för att förstärka rummens olika 
atmosfär och tillsammans med scenografi och ljus skapa en 
tydlig rytm i utställningen. 

Montrarna har med enkla medel förvandlats till handels-
bodar, huskroppar och kinesiska skåp. Ett uppspänt tygtak 
blir till ett marknadsstånd, en vacker foliering gör montern 
till ett utsökt skåp. 

Poetens trädgård



PuBlikvänlighet
 
Genom att ta hjälp av en välkänd struktur, i detta fall sta-
den, och sedan låta människor i situationer vi känner igen 
”berätta” om sitt liv och sin tid gör utställningen det lätt för 
besökare utan förkunskaper att ta till sig berättelsen.

Varje stadsdel introduceras av en lättläst text - skriven i 
presens för att öka närvaron. På flera ställen i utställningen 
finns taktila och interaktiva stationer för både barn och vux-
na. De är varsamt integrerade  i både teman och scenografi. 
Vid lyssningsstationer får besökarna via dåtidens poeter en 
djupt berörande  kontakt med stadens människor. 

”Mysteriet med Kejsare Wus försvunna skatt” gör utställ-
ningen läsbar på ytterligare en nivå. Med ficklampa vandrar 
man genom staden, letar, läser, lyssnar och undersöker. 
Barnen möter samma människor som de vuxna gör.

Kalligrafi

Träsnitt

Mysteriet



metoD
I boken Life Along the Silk Road beskriver Susan Whitfield 
målande livet längs Sidenvägen genom olika yrkesgruppers 
perspektiv. Allt baserat på historiska källor. Vår idé var att 
överföra detta upplägg till utställningsmediet.
Vi tog därför ett avgörande beslut om metod. I arbetet med 
att gestalta staden skulle vi se gravfigurinerna som karak-
tärer och övriga föremål som illustrationer och rekvisita. Vi 
separerade därför ibland föremål från samma utgrävning.
För en arkeologisk utställning är detta kontroversiellt. Vi 
lyckades genomföra det med kvalité genom att redan från 
början ha ett mycket tätt samarbete mellan projektgrupp 
och formgivare.

Utställningens dramaturgi styrde vår research och påverka-
de även vårt föremålsurval. Genom ett omfattande arbete 
fick vi fram allt mer fakta om stadens historiska invånare 
och dessutom poem som speglade samhället och människ-
ornas liv. 

Mingel i palatsträdgården
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