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DRAMATURGI 
History Unfolds består av programverksamhet, 2 utställningar och publikation och 
sträcker sig över flera år. Museet har bjudit in 5 konstnärer att inspireras av 
samlingarna och i samarbete med museets personal skapa nya verk. Även 5 
befintliga konstverk visas i museets kulturhistoriska utställningar. Konstverken 
fungerar enskilt och i dialog med museets föremål, men skapar också som grupp en 
sammanhållen berättelse. De 10 verken förhåller sig alla till historia och till 
människans relation till symboler, gränser och gemenskaper. Museet har valt att 
arbeta med konstnärer eftersom de kan ställa andra, och ibland obekväma, frågor om 
ett historiskt material, undersöka med andra metoder och gestalta nya perspektiv.   
 
PUBLIKVÄNLIGHET 
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Redan hösten 2015 utvecklade museet ett nytt programformat för att reflektera 
tillsammans, något som bidragit till ett flöde och rörelse framåt i projektet. Vi har vid 
11 tillfällen bjudit in konstnärer, forskare och journalister att göra publika visningar i 
museets befintliga utställningar med uppdraget att belysa det som skaver och 
saknas. Visningarna har bl. a kommenterat hur museets gestaltningar kan fungera 
begränsade för alternativa perspektiv på historia. De har följts av öppna samtal på en 
rad aktuella teman, lagts upp på museets hemsida och bidragit till det interna arbetet 
vid uppdatering av basutställningarna.   
 
GESTALTNING 
History Unfolds består även av en egen utställning ”En reflektion”, som visar utvalda 
föremål från samlingarna och föremål från konsthistorien. Utställningen vill synliggöra 
hur historia skapas och används och hur det i sin tur påverkat och påverkar 
samhället. Den belyser också de normer som haft inflytande på museet och dess 
samling. Genom att anlägga ytterligare perspektiv förändras föremålens betydelse 
som mening- och minnesbärare.   
 
”En reflektion” har gestaltats av scenografen Atsuko Hamanaka, med mycket text 
plottrad på glas som en viktig del av utformningen. Helene L Pousette har lett arbetet 
tillsammans med museets forskare, konstprofessor Jeff Werner och idéhistorikern 
Pia Laskar. En reflektion fungerar som avstamp för museets pedagogiska 
verksamhet kring historiebruk och kritisk analys.  
 
METOD 
Val av inriktning, konstnärer och författare har skett under ett ständigt pågående 
samtal med många människor under flera år, där aktuella frågor i samhället och 
möjligheter och farhågor att arbeta med museisamlingar diskuterats. Detta har sedan 
materialiserats genom konstnärernas gestaltningar, i En reflektion och publikation 
(lanseras 16 mars). Genom att arbeta transdisciplinärt och sammanföra olika 
erfarenheter, och blanda teori med praktik, kan man möjliggöra för nya tankar och ny 
kunskap. En mångfald av intryck och erfarenheter ger verktyg att förstå hur världen, 
historia och samtiden är beskaffad.  
 
Bild 1. Dusica Drazic undersöker museets 10 ton jordprover.  
Bild 2. Elisabeth Buchts superhjältedräkt på Pireuslejonet, tidigare konnoterat med 
makt och maskulinitet 
Bild 3. Esther Shalev-Gerz intervjuar 5 arkeologer och 5 personer som flytt sina 
hemländer 
Bild 4. Hiwa K:s verk kopplar den globala vapenindustrin till museets samling av 
kyrkklockor 
Bild 5. James Webb ljudverk i relation till museets samling av katolsk kyrkokonst 
Bild 6. Minna Henrikssons karta över rasvetenskapen och dess kopplingar till bl a 
kulturarvinstitutioner 
Bild 7. Professor Stefan Jonsson gör visning om vår koloniala historia.  
Bild 8. Olika erfarenheter i samtal kring nationalism.     
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