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ÅRETS UTSTÄLLNING - motivering

 

Titel: Följa John

Plats: Jönköpings läns museum

Tid: 30/6 2018 – f.n

Budget: 1 810 000 kr inkl moms.

Kontaktperson: Katali Jarefjäll, verksamhetsutvecklare/producent 
tel: 036-301843 mejl: katali.jarefjall@jkpglm.se

Projektgrupp: 
Utställningens ”kärntrupp” som arbetade fram ett gemensamt  
utställnings synopsis. Hela teamlistan bifogas som en bild.
producent Katali Jarefjäll, Jönköpings läns museum
innehåll Patricia Hallman, Jönköpings läns museum
scenograf Annika Thore, Form och Funktion AB 
ljuddesigner Ulf Söderberg, Söderberg Ljudproduktion AB 
ljusdesigner Maria Ros Palmklint, Lumination of Sweden 

Utställningsverkstan på RAÄ med projektledare Oscar Engberg, 
var med och  utvecklade en interaktiv lösning, en skiss-station i  utställningen.



UTSTÄLLNINGEN

 

ÄR PRODUCERAD AV JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

 Producent:     Katali Jarefjäll 
 
 Scenograf:      Annika Thore 
        Form & Funktion AB 
   
 Innehåll:         Patricia Hallman 

 Sakkunnig:     Maria Ridderberg
        Henrik Johansson 
        Lisbeth Lagerstrand 

 Pedagogik:     Josefine Ottosson
 
 Bygg/konstruktion:   Fred Lindfors
        André Straum 
        Form & Funktion AB

 Ljuddesign:     Ulf Söderberg 
        Ljudproduktion AB 

 Ljusdesign:     Maria Ros Palmklint   
        Lumination of Sweden 
 Tekniker:     Niklas Syrén

 Film/foto:     Conchi Gonzalez
 
 Teknik/mediaproduktion: Kristoffer Lindgren   
        Zenton systems 
 Tekniker:     Sebastian Pettersson

 Digital skisstation   Oscar Engberg
        projektansvarig RAÄ 
 Assistent:     Christer Wengse

 Föremålsansvar, 
 arkiv och samlingar:  Åza Fjällborg 
 
 Logistik/transport:  Peter Berntsson
 
 Kommunikation:    Lena Andersson
  
	 Grafisk	layout:		 	 	 Anna Wennberg
        Studio Anna Wennberg

 Översättning:     Stilren, Skillingaryd 

 Print:      RSS, Stockholm 
        Vettertryck, Jönköping  
        TMG, Jönköping
        
 Älgarnas sång:    Stockholms studentsångare  
        Under rönn och syrén 

          
Tack till Riksantikvarieämbetet(RAÄ), Margaretha  Bauer, 
Ann och Henrik  Segerberg, Grenna museum, Erikshjälpen, 

JohnBauerbiz.se

FÖLJA 
 JOHN.

.

 

Berättelse/Dramaturgi – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet.
 
Följa John är en utställningsupplevelse av John Bauers konst för 
den unga besökaren. Utställningsflödet följer och förstärker Johns 
 bildberättande. 
Den primära målgruppen är generellt inte läskunnig. Därför  baseras 
 utställningen inte på text. Framåtrörelse i berättelsen är istället 
 kopplad till ljus och ljud. 
En ljus-  och en ljuddesigner involverades från start i 
 manusutvecklingen. Deras respektive media bär egna berättelser. 

.

             Fotograf Anna Wennberg



Ljusets berättelse handlar om naturen – en Bauerskog där vad som 
helst kan gömma sig. I det skarpa vinterljuset framträder livet och 
verkligheten. Bara ibland faller ett försonande snöfall. I ateljén 
råder ständig  skymning. Eller gryning. John har gått ut.   Eller 
 ombord på ångaren Per  Brahe.

Ljudets berättelse handlar om närvaro - djur och väsen, människor 
och liv, verklighet och fantasi. Skogens läskiga ljud och snälla. 
Dämpade rop och snabba andetag. Vad som helst kan hända. Tillochmed 
älgarna kan sjunga. Fartygsolyckan, döden och frånvaro förmedlas 
via ljud. 

.

             Fotograf Anna Wennberg               Fotograf Anna Wennberg



Gestaltning – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 

Den rumsliga scenografin följer och förstärker berättelsen för 
 målgruppen. Gestaltningen möter unga besökares behov och  uppmuntrar 
särskilt fysisk rörelse och interaktion. I utställningens skog 
 presenteras originalverk och bilder på olika höjd anpassade för 
 besökare i barnstorlek.  Bilderna ”växer” ut och färgar av sig i 
 rummet. Besökaren bjuds in till Johns fantasi.

.

                      Fotograf Conchi Gonzalez
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I vinterdelen syns livet såsom det är ur ett barnperspektiv.  Mamma 
Ester och sonen Putte, massor av taxar och ångest, resväskor och 
adresser som antyder att flyttarna var många. Här kan ingen gömma sig.
Ateljén gestaltar den konstnärliga processen från skiss till verk. 
En kamera finns representerad tillsammans med ateljebilder, förlagor 
till Johns verk på bläddervänliga exempel.
För besökare som inte kan läsa eller hantera museets ordinarie 
 söksystem utvecklades en interaktiv lösning, ”en skiss-station”. 
Den har gjort en del av museets samling vi tidigare haft svårt att 
visa mer tillgänglig. 

                      Fotograf Conchi Gonzalez                                               Fotograf Anna Wennberg
                                



Skiss-stationen är utformad som ett magiskt arbetsbord. Besökaren 
 placerar figurer i ett fiktivt landskap. Valet ”trollar” slumpartat 
fram teckningar och skisser samlingen som projiceras på ritblock 
och staffli.

.

                     Fotograf Conchi Gonzalez

                       Katali Jarefjäll
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Publikvänlighet – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 

Utställningsupplevelsen är oberoende om besökaren lyckas läsa en 
 introduktion eller aktivera rätt app/uppkoppling till sin telefon. 
 Målgruppen kan kliva rakt in i utställningen utifrån sin nivå. 
Utställningen har två ingångar. Den ena leder in i skogen via en 
 utklädningsgarderob. Den andra leder via en gallerientré med konst 
hängd på vägg in i ateljén. 
För den vetgirige besökaren och/eller för hens ”följare” 
finns  ”faktabrädor” med information och fakta att bära med sig. 
 Faktabrädorna är integrerade i sagogarderoben som ett likvärdigt 
hjälpmedel som exempelvis förstoringsglas, halsband eller tofflor.

                     Fotograf Conchi Gonzalez

                       Katali Jarefjäll

     Fotograf Conchi Gonzalez

Fotograf  Katali Jarefjäll
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Metod – som bidrar till utvecklingen av utställningsmediet. 

Den korta produktionstiden förutsatte att produktionen  genomfördes 
i en samtidighet. Alla uppgifter, ex. manus-budget-tillverkning, 
 pågick parallellt genom hela produktionen. Det innebar ett stort 
 behov av kommunikation. Alla var beroende av att förstå sin plats i 
 produktionen, hur den hängde ihop med helheten och vart produktionen 
var på väg. 

Då utställningen började ta fysisk form under våren 2018 
 intensifierades ett externt nyhetsflöde via museets hemsida och 
 sociala medier. Utställningsprocessen gjordes publik. Därför 
 producerades och presenterades en film i veckan fram till 
invigning på Youtube och  museets hemsida om utställningsarbetet. 

             Fotograf Conchi Gonzalez



                                                                               Rumsskiss
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