
Motivering till årets utställning 2015 

Nobel Creations 
– The Nobel Prize 2015
Nobelmuseet 3 december 2015 – 6 mars 2016 

Budget: 650 000 kr 

Kontaktuppgifter: 
Jeanette Peterberg 
Nobelmuseet 
jeanette.peterberg@nobelmuseum.se 
072-540 29 49, 08-534 818 39 

Övrig arbetsgrupp: 
Samarbete med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Intern 
projektgrupp på Nobelmuseet 



År 2011 inledde Nobelmuseet ett samarbete med Beckmans Designhögskola, där 
modestudenter fick i uppdrag att tolka årets Nobelpris. Året därefter fortsatte projektet, 
som också inkluderade musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga 
Musikhögskolan. År 2014 utvecklades samarbetet, vilket resulterade i en större 
utställning med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup.  

Nobel Creations handlar om 2015 års Nobelpris med både beskrivande och tolkande 
element. Besökaren får också möta unga studenters kreativa förmåga. Med hjälp av 
mode, musik och design har studenter från skolorna skapat fria konstnärliga tolkningar 
av årets Nobelpris. Utställningen utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer 
och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, innovativa kombinationer av 
insikter från olika fält och att våga ifrågasätta etablerade teorier, vilket är några av 
kreativitetens särdrag. 

I årets utställning presenteras varje Nobelprisämne med tre moduler som tillsammans 
skapar ett rum i rummet. Modulerna är i trä och varje ämnesområde har fått en egen 
färgsättning för att underlätta besökarnas orientering i rummet. Besökarens rörelser och 
interaktivitet med surfplattor påverkar det övergripande ljudlandskapet och 
ljussättningen. I den första modulen visas pristagarnas föremål. Här finns fördjupande 
texter om deras prestationer på en surfplatta. I den andra modulen visas en 
modekreation och ett designföremål. Den tredje är utformad som en sittmöbel med 
hörlurar där besökarna kan lyssna på musiktolkningen. 

Nobelprisen kan vara svåra att förstå. Med hjälp av konstnärliga uttryck kan besökaren 
på ett lekfullt sätt närma sig något komplicerat och på så sätt få en annan förståelse för 
ämnet. Den oväntade kombinationen av text, musik och visuella uttryck ger möjlighet 
till flera ingångar till priset. Studenternas egna kreativa process presenteras i 
utställningen, vilket ger en ytterligare dimension till det som visas. Foldern kan ses som 
ett komplement till utställningens innehåll och en förlängning av den. 

Hela utställningsgestaltningen produceras i samarbete med skolorna och 2015 deltog 38 
studenter. Först ut var formstudenterna som tog fram ett koncept för den rumsliga 
gestaltningen. Studenter från Visuell kommunikation utvecklade den grafiska profilen. 
Alla studenter bidrog också med skylttexter om deras enskilda verk. I samband med 
utannonseringen av Nobelpriset började studenterna arbeta med de tolkande elementen 
i utställningen. En arbetsgrupp skapade ett övergripande ljudlandskap för hela 
utställningen. Arbetsprocessen pågick från september till början av december för att stå 
klar till Nobelprisutdelningen.  

Majoriteten av studenterna arbetade med projektet som en del av utbildningens 
kursplan. Nobelmuseet bidrog med kunskap om priserna, erfarenhet av 
utställningsproduktion och att arbeta publikt. Vid projektets början gav Nobelmuseet 
studenterna verktyg i form av workshops med formgivare, ljussättare och expertis inom 
Nobelprisområdet. Museet hade rollen som både beställare och rådgivare. Studenterna 
bidrog med sin nyfikenhet, kreativitet och sitt okonventionella sätt att se på såväl 
museum som utställningar. Det resulterade i ett nytänkande, experimenterande sätt att 
berätta om Nobelpriset. Nobel Creations är ett utställningskoncept som Nobelmuseet 
kommer arbeta vidare med, då det varje år tillkommer nya studenter och nya Nobelpris. 
Variationerna i uttryck från år till år är oändliga.   
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SKISSBILDER, ARBETSPROCESS 

Utställningsformgivning av Beckmans Formstudenter F17.  
Musikmodul, design- och modetolkning, pristagarmonter, exempel på färgsättning. 



UTSTÄLLNINGSBILDER 

Objekt- och modetolkning av Nobelpriset i kemi 2015. 



Objekt- och modetolkning Nobelpriset i fysik 2015. 



Fysikpristagaren Takaaki Kajita lyssnar till musiktolkningen av fysikpriset. 

Exempel på folder. Föremål donerade av årets Nobelpristagare. 



Objekt- och modetolkning av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne. Modekreationen som inspirerades av ett kvitto signerades av pristagaren Angus Deaton 
då han besökte museet. 




