
EN STADSHISTORISK UTSTÄLLNING OM OSKARSHAMN -  ÖGONBLICK FRÅN OSCARSHAMN

Utställningsplatsen: Kulturhuset i Oskarshamn

Utställningens titel: Ögonblick från Oscarshamn

Utställningens varaktighet: Permanent utställning

Budget: 90 000 SEK – utställningsproduktionen

Utställningsansvarig: Martin Lundgren, Bildarkivet 0491 880 29

Projektteam:

 Agnieszka Gruszka Adamaszek Arkitekt SIR, projektledare: (Formgivning, gestaltning, 
projektledning, tidsplan, budget)

Martin Lundgren Bildarkivet (Bilder, texter,fakta)

Ola Lundin Antikvarie ( Bilder, texter, föremål, pedagogik)

Jenny Englund ( hemsida för utställningen)

Ola Lindblom (grafisk design)



MOTIVERING       

                                                                                                   

Mål - Skapa ett rum där besökare känner sig, på ett naturligt sätt en del av utställningen.

Upplevelse skapas med hjälp av:

Tre nya enkla former påminner om ”fotoramar”där besökare går igenom.

Stora speglar där besökare ser sina egna ansikten i sällskap med människor på gamla bilder.

Fotokollage med ca 700 bilder och ett stark citat som väcker en obekväm känsla att vi bara är en liten 
stund på jorden och också kan bli placerade på ett liknande foto inom en snar framtid.

Syftet är:

Att utveckla skolprogram.

Lyfta fram bildarkiv.

Visa upp stadshistoriska föremål. 

På ett naturligt sätt komma in i en tidsresa.

Öka samarbete i huset och utanför huset.

Utställningen fungerar som en inledning till våra två museer.

Utställningens fakta och bilder är tillgängliga även på sidan: www.ogonblickfranoscarshamn.org

FORMGIVNING, GESTALTNING, 

Utställningens yta är på ca: 40 kvm och består av två fasta väggar. En vägg med bildgalleri 
”stadshistorisk del”-bilder, fakta, berättelse, föremål och en vägg med fotokollage och bildspel.             
Tre nya former kommer att byggas. Formerna sträcker ut sig från bildgalleriet, utnyttjar rummets 
volym och på ett naturligt sätt skapar rumsliga upplevelser. De formar plats till montrar, podium och 
info med iPad. Bildgalleriet visar ca: 51 bilder i fem tematiska perspektiv ( Hamnen, Små företag, 
Industri, Frederiksbergs herrgård och Kultur). Bilderna kan bytas och kompletteras efter ett nytt tema 
eller behöv. Två stycken montrar (546/50/140) kommer att presentera tidstypiska föremål med 



koppling till ett aktuellt tema och pedagogiska aktiviteter. Ett podium ska fungera som plats för större 
föremål t.ex.: dräkter från Fredriksberg herrgård. 

Färgerna tagna av gamla bilder som: sepia, brun, vitt, grå. Ljusfilter på golvet kommer att markera 
bildgalleriets atmosfär och knyter ihop utställningsväggar.

Projektteamet har jobbat tillsammans under ca 8 månader. Under arbetet inkluderade vi hela 
projektgruppen, lyssnade på allas åsikter och hämtade in kunskap från alla inblandade. Vi har baserad
hela tiden på de olika medlemmarnas kompetens.

 Agnieszka Gruszka Adamaszek

Arkitekt SIR/MSA, 

Projektledare
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