
Motivering till Årets Utställning 2018 
Utställningens titel: SIM SALA BIM

Placering: Upplandsmuseet

Varaktighet: 20 april till 4 november 2018. 

Budget (för produktion exkl. lokal och fasta löner etc): 370 000 kr (inkl. moms)

Varaktighet: 20 april till 4 november 2018.

Kontaktuppgifter till kontaktperson: 
Ylva Lewenhaupt- ylva.lewenhaupt@upplandsmuseet, 0709-688276

Övrig arbetsgrupp: 
Trollerikonstnärerna Per Eklund och Johan Ståhl Uppsala
Projektledning och form: Ylva Lewenhaupt
Byggteknisk ledning: Lars Hellstrand
Pedagogik/skolprogram: Sara Sandell
Chef  för kommunikationsavdelningen: Maria Ljunggren m.fl. 



MOTIVERING: 
Genom lönndörren!... 

Berättelse/Dramaturgi 
Utställningen SIM SALA BIM kommer ur ett samarbete med de uppsalabaserade trollerikonstnärerna Johan 
Ståhl och Per Eklund. Idén var att bygga en magisk miljö dels på den trollerihistoriska bakgrunden, dels det akti-
va deltagandet och fascinationen för trolleri som konstart. Att Per Eklund nyss skrivit boken ”Trolleri som konst 
och kultur” och Johan Ståhl sedan flera år drivit festivalen ”Uppsala Magic and Commedy” var förstås en solid 
grund för samarbetet. Berättelsen och dramaturgin gick från ett mystiskt anslag, genom en historisk tillbakablick 
för att snart väcka fascination för illusionerna, nyfikenhet och intresse för själv testa och utforska sin egen ma-
giska kreativitet. Tanken var att du stiger in i utställningen som besökare och ut som potentiell artist. 

Gestaltning
Entrén sker genom att du som besökare ges särskilt tillträde till den hemliga världen, via en magisk lönndörr. Då 
du tillägnat dig kunskapen och upplevelsen där inne sker utgången via scenen, med ljus och applåder. 

Trots att utställningen innehåller mycket text (byggd på Per Eklunds bok: Trolleri som konst och kultur) har de 
många bilderna och ur privata samlingar inlånade föremålen varit de visuella ledmärken som också lättat upp 
intrycket och givit alternativa fördjupningsgrunder, tillsammans med en del film. Målet har varit en miljö med 
känsla av trolleriets guldålder kring förra sekelskiftet, med en magisk salong men, som också övergår till ung-
domsrummet där någon av idag inspireras av modern magi. En annan grundläggande del var förstås de meka-
niskt, elektriskt och optiskt uppbyggda illusionerna att testa själv eller på sin medbesökare. 

Publikvänlighet 
Huvudeffekter vi eftersträvat i utställningen är överraskning och fascination, att intresse och kunskap väcks för 
trolleri som hantverk och naturvetenskapen som gör illusionerna möjliga, samt att besökaren lekfullt inspireras 
till att tänka kring hur hen själv ger uttryck för sin kreativitet. Ämnet har lockat såväl familjer med barn, enskilda 
besökare i olika åldrar, samt grupper. En viktig målsättning har varit att tala även till vuxna och locka dem till 
aktivt deltagande med Per Eklunds förhoppning att de ”kommer in som vuxna men går ut som barn”. De taktila 
delarna har varit viktiga tillgänlighetsfaktorer och upplevelsen är att det har funnits något för de flesta lärstilar 
och olika grader av förkunskap, teoretiskt som praktiskt. Ett uppskattat skolprogram utvecklades av Sara Sandell 
som byggde på såväl historiska som naturvetenskapliga inslag där eleverna undersökte och testade olika trolleri-
konster. 

Metod
Från ax till limpa, med relativt enkla medel har det viktiga varit det löpande samarbetet med experterna och 
deras nätverk, där engagemanget sträckt sig genom Sverige men även utomlands. Viktigt ar också att utmana vår 
egen uppfinningsrikedom för att hitta kreativa och spännande tekniska lösningar som också kunnat genomföras. 
En viktigt poäng innehållsmässigt har varit att utmana den missvisande bilden av att trollerikonsten endast utö-
va(t)s av män och därför undveks termen ”trollkarl”.  
         
En samtidsdokumentationen har skett genom forskare Cecilia Bygdell som genomfört intervjuer med trolleri-
aktiva i regionen inte minst inom Uppsala magiska befrämjande (grundat 1948) vilket skapat ytterligare kunskap 
vilket ligger inom museets uppdrag. 

Förhoppningen är att utställningen nu ska utvecklas vidare då den i sommar visas på 
Regionsmuseet i Kristianstad. 



Foton: Olle Norling




