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Utställningsplatsen: Dunkers kulturhus i Helsingborg 

Utställningens titel: ARTCOUTURE – I huvudet på Bea Szenfeld 

Utställningens varaktighet: 14/3 – 30/8 2015 

Budget : 1 165 000 kr 

Kontaktuppgifter till utställningsansvarig: Lena Wilhelmsson, producent 
(lena.wilhelmsson@home.se, mobil 070 885 98 97) och Ann Catrin Gummesson 
(anncatrin.gummesson@helsingborg.se, mobil 070 389 45 222) 
http://www.dunkerskulturhus.se/utstallning/arkiv/bea-szenfeld/ 
Övrig arbetsgrupp:  
Projektgrupp 
Lena Wilhelmsson – bl a, multimediaproduktion, innehållsarbete, specialvisning, installationsarbete, 
program, övergripande ansvar för projektet 
AnnCatrin Gummesson – bl a trycksaksproduktion, innehållsarbete, installationsarbete, program 
Catharina Callert – projektmedarbetare 
Charlee Pettersson – projektmedarbetare 
Viktoria Munck af Rosenschöld – Pedagog, visningar 
Sophie Gieschke-Linné – marknadsföring  
Dennis Nilsson – pressansvarig 
Viveka Nilsson – Webbansvarig  
Iti Forsberg – formgivning   
Peter Johansson – byggledning och utställningsteknik 
Viktor Hallonsten – ljus & AV-teknik/ljusdesign, modell Sketchup 
Christian Odeholm – ljudteknik, ljuddesign, film 
Leo Erdfeldt – programmering i Watchout 
 
Externa samarbetspartners i urval: 
Bea Szenfeld, designer 
Leif Persson, Scenograf, formgivare 
Dataton  i Linköping (http://www.dataton.com/stories/diving-into-design-with-watchout) 
Gunnar Sandå/AUX 
Big Image 
AV Syd 
Stage Vision 
AV Magazine, stor internationell AV-teknisk tidskrift publicerade projektet här: 
(http://www.avinteractive.com/features/case-studies/scandinavian-vision-10-06-2015) 
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Berättelse/Dramaturgi 

ARTCOUTURE–I Huvudet på Bea Szenfeld: utställningen tar helhetsgrepp om en av Sveriges främsta o 

unika modeskapare/trendsättare. Den visar hela hennes konstnärskap kreativitet o 

hantverksskicklighet i ett sammanhang i gränsland mellan mode design o konst. Inspiration kommer 

fr vattenvärlden o E Williams känd konstsimmerska på 1940talet, Beas idol.  

Utställningsrummet skapades i samma anda–vision av en simhall. Genom kombinationen AVteknik 

storskaliga projektioner avancerad ljusdesign utställda kreationer i akvarieliknande montrar o på 

dockor placerade på trampoliner går du in i ett rum i en annan värld m känslan att vistas i en simhall.  

För första gången visas HELA konstnärskapet o besökarna såg skapelser fr hennes elevtid 

Remake/vintageperiod kollektionerna Paper Dolls, Sur la Plage, Haute Papier kreationer åt 

artister/galor, design åt olika varumärken o helt nya Station 5 Sorgebebisar i papper, ett projekt m 

stipendium fr Svenska kyrkan.  

Vad rör sig i huvudet på en skicklig/konstnärlig kreatör. Hur skapas kreationerna o hur ser Beas 

kreativa process ut? Kan den smitta av sig? 

 
 
 
Gestaltning 
 
Scenografin syftar till att skapa total visuell upplevelse av Beas inspiration o konstnärliga process–

vattenvärld o 1940tal. Ljudkuliss symboliserande vatten omger oss. 

På entréns bassängkant står en docka med Lady Gagas Pridebjörn o Beas röst hälsar oss  välkomna. 

Man går på vatten som rör sig o omges av vit kakel. Bea dyker upp som videoguide i naturlig storlek o 

ledsagar oss m egna spontana ord i sitt kreativa universum. Gestaltningen ger sammanhang o 

fördjupad upplevelse–man får se Behind-the-scenes Catwalks o Beas kreationer i rörelse kombinerat 

m montering på skyltdockor. 

Likt akvarier flyter montrarna m nät på vatten. Dessa rymmer kollektioner o kreationer på svarta 

dockor. På nätet visas videoklipp o på de omgivande väggarna projiceras en programmerad slinga  

4,5 m H o 70 löpm rörlig bild/video. I specialkonstruerade lådor av oregelbundna formytor visas både 

designföremål o video/film m.hj.a. videomappning. Text om utställda plagg o föremål visas på 

stålstativ vid montrar. Filmer/Videos visas i sin helhet i separat filmrum. 

Ett separat andaktsinspirerat rum m projektet Station 5  avslutar utställningen. Detta har en helt 

annan karaktär o erbjuder besökaren eftertanke o insikt om sorg.  

  



Publikvänlighet  

 
Besökaren får inblick i Beas kreativitet/kapacitet och imponerande hantverksskicklighet. Den unika 

gestaltningen av Beas fantasieggande värld väcker besökarnas nyfikenhet o inspirerar till eget 

skapande/kreativitet o många släppte loss sin fantasi i skapande verkstaden i sista delen. Pedagoger 

arbetade tematiskt m bokade skolklasser/grupper/besökare. Spännande designtävling genomfördes. 

Gestaltningen ger sammanhang komplement o fördjupad upplevelse när man ser Beas kreationer–

även de förlorade i rörelse på väggar o montrar o inte bara monterade på skyltdockor.  En broschyr 

över Beas liv o skapandeprocess fanns att ta med hem.  

 
 
Metod 

 
Skapandet innebar stora utmaningar m storskaliga projektioner i flera lager, filmning m greenscreen 

o videomappning på oregelbunden formyta. Det var en utmaning att skapa en helhet av rum innehåll 

Beas kreationer av både plagg o fysiska föremål m ljusdesign ljudkuliss film/videoklipp o foton. Att få 

till en total visuell upplevelse av vattenvärld o 1940-tal som inramning till fenomenet Bea. Det blev så 

realistiskt att vissa besökare blev yra av att gå på golvet av rörligt vatten. 

  



BUDGET 

Kostnader: 
Utställningsersättning/MU    125 000 
Utställningsproduktion och scenografi   370 000 
Teknisk utveckling och produktion   315 000 
Teknisk apparatur    180 000 
Bild-filmrättigheter      25 000 
Administration/Resor          35 000 
Transporter       95 000 
Marknadsföring/Trycksaker         10 000 
Vernissage          10 000 
 
TOTALT                           1 165 000 

   
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


