
 
Utställningens titel: Public Luxury 
Placering/Plats: ArkDes 
Varaktighet: 1 juni 2018 – 13 januari 2019 
Budget: 7 miljoner 
Kontaktuppgifter: Sandra Nolgren, head of communications and visitor experience. 
Sandra.nolgren@arkdes.se, 073 460 46 99. 
 
Huvudkurator: Kieran Long 
Kurator: Daniel Golling 
Assisterande kurator: Marie-Louise Richards 
Utställningsproducent: Lena Landerberg 
Utställningformgivare: Nilsson Rahm Arkitekter 
Grafisk formgivare: Martin Frostner Studio/Europa 
 
 
Public Luxury var en utställning om Sverige idag, om vår gemensamma arkitektur och 
design och det offentliga rummets motsättningar och paradoxer. Vad är det som gör att 
korv- och glasskiosker väcker så starkt engagemang, Kan oron för brott och terrorism 
användas för att skapa levande gatumiljöer? Utställningens motsägelsefulla titel berättar 
om att ingenting i offentligheten existerar enbart av praktiska skäl och väcker frågor om 
vad vi som medborgare kan förvänta oss av det allmänna. Titeln följdes upp i 
kommunikationen för utställningen som lekte med vad vi associerar med lyx och 
offentlighet.  
 
Utställningen var ett försök att fånga frågor som engagerar många medborgare, men som 
kan vara svåra att gestalta i en utställning. Metoden blev att bjuda in formgivare, 
arkitekter och formgivare att skapa för utställningen specialgjorda verk för att gestalta 
olika utmaningar som svenska städer står inför idag. Designgruppen Uglycute gjorde för 
utställningen en kartläggning av hur vanligt förekommande det är att fastighetsägare 
hägnar in entréer, hörn och andra vrår för att undvika oinbjudna. Kartläggningen 
gestaltades i form av en skulptur av stängsel. För att berätta om Johan Celsings förslag på 
moské i Rinkeby byggdes en av kupolerna upp i skala 1:1 så att besökarna kunde uppleva 
hur det skulle kunna vara att besöka den färdiga moskén. Vid tiden för utställningens 
öppnande var diskussionen kring säkerhet med anledning av terrorattentatet på 
Drottninggatan i Stockholm flitigt debatterad. ArkDes gav därför tre formgivare (Hilda 
Hellström, Clara von Zweigbergk och Björn Dahlström) i uppdrag att ta fram alternativ 
till de stål- och betonghinder som är vanliga som infartshinder i städer runt om i världen. 
Prototyper i skala 1:1 visades i utställningen och gav besökarna en möjlighet att föreställa 
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sig hur våra städer kunde se ut om infartshinder kunde dubblera som cykelställ eller 
sittplatser.  
 
Även om de flesta verken i utställningen var skapade av arkitekter och formgivare var en 
viktig tanke med utställningen att låta många grupper komma till tals. Därför innehöll 
utställningen också verk av aktivister, dataspelsutvecklare och kändisar. Tillsammans 
skapade verken en brokighet i uttryck och tilltal som har likheter med våra offentliga 
miljöer. Här visades till exempel en youtubekampanj med kända skådespelare, musiker 
och journalister sida vid sida med arkitektkontoret Hermansson Hiller Lundberg 
Arkitekters förslag på utomhusscen i Hörby som stoppades av engagerade medborgare. 
Flera av verken var interaktiva för att öka besökarupplevelsen, till exempel skedde entrén 
till utställningen genom en portal formgiven av Åsa Jungnelius och utanför museet kunde 
besökarna koppla upp sina telefoner till högtalare och dansa på föreningen Dansbanas 
specialtillverkade dansbana.  
 
Utställningsarkitekturen tog fasta på utställningens tema och sökte med subtila medel 
förmedla känslan av ett offentligt rum med hjälp av material och symboler som vi 
förknippar med vår gemensamma miljö, till exempel taktila ledstråk och aluminium.  
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 

 


