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Utställningens titel: Flygande betong
Placering/plats: ArkDes
Produktionstid/visningstid: 18 oktober 2019 – 1 
mars 2020
Budget: 3,5 miljoner
Beställare/producerande verksamhet: ArkDes
Utställningsteam: 
Utställningskuratorer: Pedro Ignacio Alonso och 
Hugo Palmarola
Utställningskurator på ArkDes: Carlos Mínguez 
Carrasco
Utställningsproducent: Sofia Liljergren
Utställningsformgivare: Note Design Studio
Grafisk form: Brand Union
Ljus och AV-teknik: Transpond
Innehållsutveckling: José Hernández

Multimediautveckling: Francisco Hernández
Innehållsutvecklingsteam: Joaquín Broquedis, 
Tatiana Carbonell, Yazmín Jiménez, Daniela Manzur, 
Tamaya Sapey-Triomphe
Research i Sverige: Erik Stenberg, Erik Sigge
Research i USA: Michael Abrahamson
Överintendent, ArkDes: Kieran Long
Projektteam, ArkDes: Madeléne Beckman, Lena 
Biörnstad Wranne, Markus Eberle, Daniel Golling, 
Tina Helmersson Landgren, Lena Landerberg, Frida 
Melin, Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, Eva-Lisa 
Saksi, Elisabet Schön, Halla Sigurðardottir, Maria 
Östman

Kampanjfilm

https://vimeo.com/359044096


Arkitektur-
och designcentrum
arkdes.se 

Bild: Kristofer Johnsson

Motivering

Berättelse/dramaturgi
Utställningen Flygande betong utmanar den ofta 
negativa bilden av prefabricerat betongbyggande 
genom att presentera den kulturella kontexten i vilk-
en byggtekniken växte fram. Genom konstverk, film-
er, operor och leksaker tecknas bilden av betonge-
lementens färd över världen och över kulturformer. 
Utställningen var tematiskt uppbyggd kring teman 
som teman som betongelementets uppgång och fall, 
viktlösheten, betongelementets globala historia och 
”en social lyftkran”. Tillsammans skapade de olika 
delarna en logisk och tilltalande vandring genom
utställningen.

Gestaltning
Utställningsdesignen var skapad av Note Design 
Studio och bygger på inspiration av material och 
färger på byggarbetsplatser. Genom två storskaliga 
installationer: Ett byggsystem i skala 1:5 och en med 
drygt 60 modeller av olika betongelementsystem 
skapade en wow-faktor i utställningen. Den stora 
modellen av byggsystemet var placerad mitt i rum-
met som ett nav kring vilken utställningen kretsade. 

Publikvänlighet
Utställningen hade information på svenska och en-
gelska. För barnen fanns ett särskilt barnspår vilket 
gjorde det möjligt för yngre besökare att ta del av 
utställningens innehåll på ett anpassat sätt. Filmat 
intervjuaterial fanns tillgängligt att lyssna och titta 
på. 
Via en interaktiv karta på skärm kunde besökarna 
följa olika byggelemets färd över världen. 

Metod
Utställningen baserads på tio års forskning av de två 
chilienska curatorer. Tack vare deras omfattande 
arbete kunde ArkDes visa upp en ny och delvis helt 
okänd bild av en viktig och omdebatterad period i 
svensk och internationell arkitekturhistoria. 
Att göra en utställning om prefabricerad betong och 
göra den tillgänglig och lockande var en utmaning. 
Lösningen blev att klyfta fram de delar av utställnin-
gen som är väldigt visuella och roliga (tex filmer, 
affischer och operor) och låta dem ta stort plats i 
utställningen ville vi skapa en lockande atmosfär i 
utställningen, utan att för den skull förlora informa-
tion. 
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