
SECRET	  LOVE	  
Östasiatiska museet öppnade i september 2012 en utställning om tabubelagd kärlek – 
Secret Love. Det är den första stora samtida konstutställningen på temat någonsin. 
Utställningen omfattar 150 verk av 27 kinesiska konstnärer som förenas i viljan att ge 
uttryck för känsliga ämnen som identitet, sexualitet och normer.  

 

 Kropp, utseende och lust  

GESTALTNING	  
 
I entrén till museet börjar den röda tråden. Den leder besökaren genom utställningens 
labyrint.  
En diagonal vägg, i samma röda färg som muren till den Förbjudna Staden i Peking, 
skär genom utställningen. Men i vår ”förbjuda stad” finns öppningar, liksom i det nya 
kinesiska samhället.  



 

   Komma ut. Nyfiken? tänd ficklampan! 

Öppna, slutna, genomsiktliga och hemliga rum grupperar sig kring den röda 
”muren”. De 27 konstnärerna arbetar i olika tekniker , foto,  film, video, oljemåleri, 
pappersklipp, tuschmåleri, interaktiva installationer.  

Den stora variationen i uttryck har krävt en sammanhållande form: En oljemålning i ett 
eget rum. Ett sprakande överflöd av bilder i ett annat. Fyra videoväggar bildar ett eget 
rumsligt forum för reflektion och debatt, men allt inom ”ramen” .  

Besökaren blir en upptäcktsresande i ständigt nya rumsligheter.  

METODER	  OCH	  DRAMATURGI	  
 
”Förbjuden kärlek”, har vi satt i ett vidare sammanhang. Besökaren ser exempel på 
vilka frågor det ”nya Kina” brottas med, och vilka krafter som finns i dagens Kina.  
 
Besökaren går från de större sammanhangen, till rum där individuella erfarenheter, 
röster, uttryck och motstånd visas, och vidare till ”de hemliga rummen”, som nu 
öppnas. 

Mitt i utställningen, ”Navet”, röster i form av dokumentärer, från dagens Kina och 
Sverige.  



Till slut, en andakt med klassiskt tuschmåleri, men idag med våra konstnärers motiv 
och tematik.  

Någonting har hänt - Röster har blivit hörda.  

 

”Navet”. Ett rum av 4 projektioner, 4 dokumentärer. 

TILLGÄNGLIGHET	  OCH	  UTSTÄLLNINGSPEDAGOGIK	  
 
Sju unga HBTQ-personer,15-26 år, gjorde filmer om sig själva som visas  i ”Navet”. 
  
Workshops genomfördes med elever från Hersby gymnasium och Rainbow warriors 
för att testa utställningen.  

Utbildning kring begreppen HBTQ och normkritik genomfördes med personal vid 
Världskulturmuseerna. 

Info på temat Secret Love hölls med lärare, som fick med sig värderingsövningar att 
göra i klassrummet eller på museet.  



 

  Manligt-kvinnligt, en social konstruktion? 

En kväll i veckan ges introduktioner till utställningen, som ju inte bara är en 
konstutställning utan också reser frågor om homosexuella rättigheter och landet Kina 
av idag. 

Secret Love tilltalar en bred publik, från ungdomar till pensionärer. För skolklasser har 
vi guidade visningar och workshops, som innehåller allt från konstskapande till 
diskussioner om normer och hur dessa påverkar oss i vårt vardagsliv.  

	  
Se även : http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/utstallningar/aktuella-
utstallningar/secret-love/ 

 



 

  ”Självbild och identitet” - följ den röda tråden  


