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MOTIVERING  
 

I utställningen K.A.O.S. vill vi fundera kring hur vårt samhälle hade sett ut idag om både män 

och kvinnor hade deltagit i 1800-talets samhällsbygge. Vad står på spel, nu och i framtiden, 

om inte alla får möjlighet att vara med i det politiska samtalet på lika villkor? 

 

 

Tidsbågen i aluminium och spelet Konflikt utan knuff  

 

I centrum av rummet dominerar en spänstig och bucklig aluminiumbåge. I den finns 

plakatliknande text- och bildskyltar som berättar utvalda händelser i Europas historia med start 

i den Franska revolutionen. För under den Franska revolutionen, 1789, slog kvinnor upp en dörr 

på vid gavel. De organiserade sig och krävde ett annat samhälle, där kvinnor kunde vara jämlika 

män och ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. De fysiska bucklorna i vår 

aluminiumbåge symboliserar sveket mot kvinnorna, dörrar som slogs igen, löften som inte 

infriades – frånvaron av medborgerliga rättigheter.  

 

 

 



 
Detaljbild:  ”Den nya kvinnan” blev ett feministiskt ideal i slutet på 1800-talet som utmanade 

normerna för kön.  



Utställningens innehåll bygger på Barbra Caines och Glenda Slugas Europas historia 1780-1920, 

ett genusperspektiv (2009). Där begrepp som diskurs, genus och kön är centrala för tolkningen 

av historien och ställer föreställningar om kön i centrum som en dynamisk kraft i berättandet. 

Abstrakt teori är också en del av innehållet. Chantal Mouffes Om det politiska (2005) har präglat 

utställningen på två sätt. Genom att anlägga ett perspektiv på 1800-talet – att illegitimeringen 

av kvinnor i samhället ledde till revolter och våldsam kamp för medborgerliga rättigheter. 

Mouffes teorier inspirerade även till spelet, Konflikt utan knuff, där spelplanen syftar till att 

starta samtal om vad de demokratiska spelreglerna är, om konsensus verkligen är bra för det 

politiska samtalet. 

 

 
 

Detaljbild: Konflikt utan knuff 

 

 

Rummet berikas av ljud och skuggor, där besökaren kan känna spår av kvinnors närvaro, en 

blinkning till alla människor som kämpat för de rättigheter vi har idag, men som inte namnges i 

rummet eller i historien. Besökaren kan även höra Henrik Ibsens karaktär Nora ur Ett Dockhem 

(1879). Noras tal till Torvald uttrycker de demokratiska och mänskliga värden som står på spel 

för borgerliga kvinnor i slutet av 1800-talet. 

 

 



 
 

För att ge besökare möjlighet att lämna sina tankar och reflektioner omringas utställningen av 

en väv. Över tid har besökare med tygremsor och ord gjort inlägg i utställningens politiska 

samtal. Tolkningar av dagens samhälle och drömmar om framtiden har format ett 

sammanflätat poetiskt politiskt statement – komplext, kontradiktoriskt och djupt mänskligt. 

 

Hela utställningsrummet adresserar olika lärstilar och nivåer av förståelse: historiska fakta 

mixas med skönlitterära fiktiva personer, ljus mixas med ljud. Individuell interaktivitet i ”väven” 

mixas med en mer kollektiv upplevelse och dialog i spelplanen. 

 



 
Henrik Arnstad föreläser under en programkväll 

 

Utställningen har fri entré och guidas för grupper på lördagar, alla texter finns att läsa på 

svenska och engelska i katalogen. Program kopplade till utställningen sker på spelplanen 

inramad av tidsbågen som omfamnar den sittande publiken och ger en visuell och innehållslig 

bakgrund att bokstavligen studsa emot. 

 
 “As a French I was surprise to find a part of my history here. But actually it only means that our 

history as a women is the History of Woman and it is a cause without border” 

“I learned that women revolted during the French revolution, which I didn’t know previously” 


