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Motivering

Berättelse/Dramaturgi 
Det här är en utställning som utforskar den 
homosexuella cruisingkulturens arkitektoniska och 
rumsliga betydelse – vilket är första gången ett 
nationellt musem lyfter den här frågan. Utställningen 
är en djupdykning i en specifik kultur – ett pro-
jekt som samlar glimtar, intryck, associationer och 
föreställningar av cruising som upplevelse. Det är 
ingen berättelse eller dokumentär, utan ett försök 
att läsa staden med en kulturs blick, genom begären 
och drivkrafterna hos homosexuella män. Genom att 
förstå cruising i tid och rum kan vi tänka i nya banor 
kring vad en inkluderande stad innebär.
Cruisingen är inte död. Sex på allmän plats är fort-
farande ett laboratorium för politik och arkitektur 
som är centralt för att förstå nya sätt att tänka, leva, 
älska, mötas och känna tillhörighet.

Gestaltning 
Cruising Pavilion låter besökaren ta del av en serie 
miljöer: Baren, Darkroom och Sovrummet. I dessa 
rum finns verk av internationella konstnärer, arkitek-
ter och formgivare. Deras verk är en samling av 

tolkningar, ställningstaganden och oväntade vinklar 
som tillsammans kartlägger crusingkulturerna och 
utforskar det sensuella skapandet av rum. Genom 
exempelvis data- och tv-spel, ritningar, filmer och 
möbler framträder cruising som en aktiv motstånd-
shandling, ett avant-garde med relevans för både 
hbtq+kretsar och samhället i stort.
Utställningen var designad för att upplevas som ett 
allkonstverk där flera av de utställda verken ingick i 
scenografin. 

Publikvänlighet 
Utställningen ger besökaren en upplevelse av att gå 
in i värld man i många fall inte ens vet finns. Med 
ljud, dofter, bilder och film förvandlas omgivningen 
till Baren, Darkroom och Sovrummet. Utställningen 
bygger på den kroppsliga upplevelsen och ögonen 
vänjer sig vid mörkret. Man kan bli förlorad i tid och 
rum. 
En utställningsfolder med texter om cruising och 
beskrivning av alla verk fanns för besökarna att ta 
del av.

Metod
Utställningen på ArkDes utgör kulmen på ett tvåårigt 



Arkitektur-
och designcentrum
arkdes.se 

Bild: Johan Dehlin

forskningsprojekt. Projektet har tidigare presentats i 
Venedig och New York. I denna tredje, och sista, up-
plaga fokuserar Cruising Pavilion på samspelet mellan 
sexualitet och stadens arkitektur. 
Arkitektur- och designhistorien har uteslutit många 
av crusingens uttryck, utställningen lyfte sexgungan, 
glory hole och darkrummet som typologi och presen-
terade dem som konst-, arkitektur- och 
designobjekt. 


