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Dramaturgi
Hur är berättelsen i utställningen uppbyggd?

I utställningen, som också var ett en del av redovisningen av ett normkritiskt forsknings-
projekt och ett samarbete med Röhsska museet, fick 1700-talet möta vår samtid. Olika 
kategorier av visuella uttryck; bildkonst, konsthantverk, design, mode, reklambilder och 
film fick samsas på samma villkor. 

Från en nutida horisont kan 1700-talet på många sätt upplevas som gränslöst. En rad av 
de normer och värderingar som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet, 
och som blev rådande under 1900-talet, uppstod först i slutet av 1700-talet. Det gäller 
exempelvis hur nya normer kring kön och könsidentitet uttrycktes i mode och porträtt. 
Men också konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen 
och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades vid den här tiden. Idag är många 
av dessa värderingar på nytt under omvärdering. Därigenom uppstår beröringspunkter 
mellan 1700-talet och vår egen tid. 



Gestaltning 
Scenografi, grafisk form, bild, ljus, text och teknik

Utställningen byggdes upp runt kreativa möten där historien fick möta samtiden. Vivienne 
Westwoods stora klänning Chaos Point, som med sitt mönster kommenterade förestörel-
sen av regnskogen ställdes mot Thomas Gainsboroughs porträtt av en elegant adelskvin-
na i en engelsk park. Montrar med figuriner, både samtida och från 1700-talet, hade en 
framträdande plats i rummet. Den scenografiska gestaltningen var färgstark med vägg-
ar målade i gråblått och rött med vertikala band i rött och guld och punktbelysning på 
utställningsföremålen. En trailer för filmen Marie Antoinette (2006) visades och musiken 
från filmen, postpunk från 1980-talet, blev en ljudkuliss i utställningen.

Den grafiska formen på trycksaker utgick från en logotyp med utställningens titel satt i 
ett modernt typsnitt men med böjda flikar som leder tankarna till rokokons slingrande 
rörelse. Logotypen speglade på detta sätt utställningens idé om möten mellan 1700-tal 
och nutid. Den kombinerade utställningskatalogen och forskningsrapporten, Skiascope 8, 
pryddes av Alexander Roslins storslagna porträtt av ett aristokratiskt par i rokokokläder 
och var i övrigt inspirerad av rokokons kurvatur och färgskala.





Publikvänlighet 
Tillgänglighet och utställningspedagogik

Till utställningen genomfördes ett omfattade program av allmänna  
visningar, skolvisningar, gestaltande verkstadsaktiviteter för barn samt fördjupande före-
läsningar. Utställningen användes även i undervisningsmoment vid universitetet. Vernis-
sagen och enskilda visningar teckenspråkstolkades. 

Metod
Metodutveckling och arbetsprocess

Utställningens tema arbetades fram i samarbete med en forskargrupp i det forsknings-
projekt som genomfördes inför utställningen. Forskargruppen träffade museets personal 
under flera seminarier. Utifrån forskarnas forskningsresultat och arbetsmetod arbetade 
intendent och utställningsgrupp fram en utställningsidé. Denna utvecklades vidare ge-
nom målgruppsarbete enligt modellen GLO där en reflektionsplan upprättas och särskil-
da målgrupper valdes ut och bjöds in till workshops.  Utställningen riktade särskilt in sig 
på ungdomar och äldre. Även interna mål för utbildning av kulturnämnd och personal-
grupp formulerades och genomfördes. 




