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Varje	  år	  sedan	  2007	  har	  Nobelmuseet	  producerat	  en	  utställning	  med	  

bokbindares	  tolkningar	  av	  senaste	  pristagaren	  i	  litteratur.	  När	  Tranströmer	  

tilldelades	  priset	  2011	  beslutades	  att	  en	  biografisk	  del	  skulle	  läggas	  till	  den	  

konstnärligt	  tolkande	  och	  låta	  utställningen	  svälla	  i	  omfång.	  

	  

Tillsammans	  med	  en	  grupp	  Tranströmer-‐kunniga	  och	  representanter	  för	  olika	  

avdelningar	  på	  museet	  arbetades	  fyra	  grundläggande	  teman	  fram,	  som	  format	  

och	  gav	  ingångar	  till	  TT:s	  diktning:	  ”Jaget",	  ”Naturen”,	  ”Musiken”	  och	  ”Världen”.	  

TT	  själv	  kontaktades	  tidigt	  och	  han	  engagerade	  sig	  i	  projektet.	  Han	  lånade	  bl.a.	  ut	  

en	  stor	  mängd	  privata	  föremål	  som	  fotografier,	  insektslådor,	  manuskript,	  mm.	  	  

	  

Som	  formgivare	  valdes	  Nina	  Ulmaja,	  en	  av	  Sveriges	  främsta	  bokformgivare.	  

Tanken	  var	  att	  hennes	  erfarenhet	  av	  att	  designa	  bokband	  och	  typografi	  på	  

boksidor	  skulle	  ge	  en	  unik	  prägel	  åt	  en	  tredimensionell	  utställning	  –	  och	  det	  

gjorde	  den.	  Det	  blev	  bl.a.	  viktigt	  för	  Nina	  att	  släppa	  ut	  texten	  ur	  de	  utställda,	  

tillslutna	  böckerna	  –	  hon	  lät	  dikter	  dyka	  upp	  och	  försvinna	  i	  form	  av	  projektioner	  

på	  väggar	  och	  golv	  i	  utställningen.	  	  

	  

Det	  bestämdes	  tidigt	  att	  det	  var	  TT:s	  röst	  som	  skulle	  höras	  i	  utställningen.	  

Utställningen	  skulle	  vara	  en	  gestaltning	  av	  hans	  diktning,	  stram	  och	  exakt	  i	  

uttrycket,	  men	  med	  värme,	  luft	  och	  ljus.	  Förutom	  fem	  översiktliga	  texter	  

utgjordes	  därför	  alla	  utställningstexter	  av	  citat	  från	  intervjuer	  med	  TT	  eller	  

utdrag	  ur	  hans	  verk.	  Närläsningar	  och	  analyser	  av	  dikterna	  undveks,	  målet	  var	  

att	  besökaren	  skulle	  omslutas	  av	  TT:s	  värld	  och	  verk.	  	  

	  

Föremålen	  och	  texterna	  visades	  i	  montrar	  inspirerade	  av	  klassiska	  vitriner,	  men	  

med	  sitt	  ljusa	  obehandlade	  trä	  de	  påminde	  också	  om	  insektslådor.	  TT:s	  intresse	  

för	  entomologi	  väcktes	  tidigt,	  bl.a.	  tack	  vare	  flitiga	  besök	  på	  Riksmuseet	  på	  40-‐

talet.	  Isärplockad	  och	  undanställd	  på	  NRM	  upptäcktes	  en	  sista	  bevarad	  ekmonter	  

från	  den	  tiden	  som	  restaurerades	  och	  återuppstod	  mitt	  i	  utställningen.	  
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Vitrinmontrarna	  	  ställdes	  på	  rad	  i	  lokalens	  mittskepp	  och	  försågs	  med	  slingor	  av	  

LED-‐lampor	  som	  gav	  ett	  jämnt	  och	  behagligt	  sken.	  Avstånden	  mellan	  dem	  och	  

deras	  höjd	  var	  anpassad	  så	  att	  rullstolsburna	  besökare	  såväl	  som	  alla	  andra	  i	  

lugn	  och	  ro	  kunde	  försjunka	  i	  innehållet.	  	  	  	  	  

	  

I	  utställningen	  byggdes	  också	  två	  ”gläntor”	  i	  samarbete	  med	  blomsterkreatören	  

Gunnar	  Kaj.	  I	  doftande	  öar	  av	  levande	  mossa	  och	  andra	  växter	  stod	  två	  fåtöljer	  

och	  ur	  ljudduschar	  som	  hängde	  ovanför	  kunde	  man	  lyssna	  till	  TT:s	  

diktuppläsningar	  och	  pianospel.	  Bredvid	  stod	  stubbord	  med	  TT:s	  samlade	  verk	  

och	  utställningskatalogen	  (med	  fördjupande	  texter	  av	  poeten	  Erik	  Bergqvist)	  att	  

läsa.	  	  

	  

Delen	  med	  bokband	  omfattade	  nära	  80	  konstfullt	  bundna	  verk	  av	  bokbindare	  

från	  18	  länder	  och	  ställdes	  ut	  i	  lokalens	  sidoskepp	  i	  enkla	  röda	  montrar.	  Tio	  band	  

fick	  hedersomnämnande	  och	  visades	  i	  början	  av	  utställningen.	  Resten	  ordnades	  

efter	  utseende	  snarare	  än	  efter	  annan	  tematik.	  I	  första	  montern	  stod	  ett	  antal	  

bokbindarverktyg	  utställda	  tillsammans	  med	  en	  film	  som	  visade	  hur	  ett	  bokband	  

kom	  till.	  	  
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Utställningsproduktion	  

Produktion:	  Karin	  Jonsson	  &	  Fredrik	  Skog/Nobelmuseet	  	  

Grafisk	  form	  och	  utställningsformgivning:	  Nina	  Ulmaja/Albert	  Bonniers	  Förlag	  	  

Utställningsansvarig	  Svenska	  Bokbinderiföreningen,	  SBI:	  Per-‐Anders	  Hübner	  	  

Föremålsansvarig:	  Anna	  Busch/Nobelmuseet	  	  

Texter:	  Erik	  Bergqvist	  	  

Arkitekt	  och	  konsult:	  Björn	  Ed	  	  

Växtinstallation:	  Gunnar	  Kaj	  	  

Fotografi:	  Hans	  Gedda,	  Gabriel	  Hildebrand,	  Paula	  Tranströmer	  	  

Snickeri/installation:	  Långholmens	  snickeri	  	  

Ljus/teknik:	  Ljusdesign	  	  

Smide:	  Peder	  Wolfbrandt	  	  

Glas:	  Planglasteknik	  	  

Textil:	  Arenatextil	  	  

Fotorepro:	  Diabolaget	  	  

Tryck:	  Display	  Centrum	  	  

Föremål:	  Privat,	  Naturhistoriska	  riksmuseet,	  Svenska	  Bokbinderiföreningen	  	  

Filmmaterial:	  Sveriges	  television	  	  

Ljudmaterial:	  Albert	  Bonniers	  Förlag	  	  

Bildmaterial:	  Privat,	  Albert	  Bonniers	  Förlag	  	  

Översättningar:	  Accent	  språkservice.	  Samtliga	  engelska	  översättningar	  av	  Tomas	  

Tranströmers	  dikter	  av	  Robin	  Fulton	  i	  ”Tomas	  Tranströmer:	  New	  Collected	  

Poems”,	  Bloodaxe	  Books,	  2011.	  Modell:	  Anna	  Åkerström	  efter	  förlaga	  av	  Bengt	  

Stenport	  

Referensgrupp:	  Björn	  Ed,	  Kristian	  Fredén,	  Lennart	  Karlström,	  Fredrik	  Sjöberg,	  

Lars	  Rydqvist,	  Johanna	  Röjgård-‐Sjöberg,	  Anna	  Tillgren	  

Bokbindarjury:	  Olov	  Amelin,	  Bosse	  Andersson.	  Ted	  Hesselbom,	  Åke	  Hässler,	  Nina	  

Ulmaja	  

Ett	  varmt	  tack	  till	  följande	  institutioner	  och	  personer	  som	  på	  olika	  sätt	  bidragit	  

till	  projektets	  genomförande:	  Familjen	  Tranströmer,	  Niklas	  Jönsson,	  Kjell	  Arne	  

Johanson,	  Naturhistoriska	  riksmuseet,	  Pernilla	  Tenje,	  Historiska	  museet,	  Thomas	  

Junegard,	  Nationalmuseum,	  Mia	  Bengtsson	  Plynning/Link	  Image,	  Neil	  

Astley/Bloodaxe	  Books,	  Kaj	  Flick/Grafiska	  Företagens	  Förbund.	  


