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Berättelse / Dramaturgi  

Himlen är här - människan och kyrkokonsten under tusen år, satte ljuset på ett av våra 
största levande/brukade kulturarv. För första gången hölls en så stor utställning i en kyrka i 
Sverige. Ett femtiotal föremål från kyrkor/museer i Uppsala stift mötte samtida konst i Uppsala 
domkyrka. Föremålen utställda i sin naturliga kontext. 

Möten – mellan då och nu, människa och Gud, jordiskt och himmelskt. Vandringen genom 
utställningens tusen kvadratmeter är en slags pilgrimsresa, tematiska platser på en livsväg – ur ett 
kristet men också ur ett historiskt, allmänmänskligt och existentiellt perspektiv. 

 

Gestaltningen  

Gestaltningen har utgått från kyrkorummets särskilda atmosfär. I ett rum laddat med andra 
förväntningar än det profana skapade vi upplevelser i en mer eftertänksam takt/ton. Utanför varje 
plats en textskylt. Innanför en fysisk direkt, poetisk och ordlös upplevelse.  
Solida material med en tyngd som överensstämde med kyrkans men bidrog med en vidare 
innebörd användes. Kontraster i material, mässing med guld varm lyster och mörkgrå stålplåt, 
symboliserar det profana/sakrala, människa/gud. Mässingen speglar naturligt ljus och 
omkringliggande arkitektur. Tillförd belysning koncentreras på att skulptera/förhöja utställda verk. 
Formspråket utgick från teologiska symboler; triangel/andlighet, cirkel/det universella, och 
kvadrat/det världsliga. Material, form, ljus mötte den andlighet/associationsverkan kyrkorummet 
erbjuder.  

 

Publikvänlighet 

Ett levande kyrkorum och verk som fortfarande brukas inspirerade till en starkt upplevelsebaserad 
gestaltning där besökaren inbjöds att ta en aktiv roll i mötet med det utställda. Möten på flera plan 
finns inbyggda i tematiken. Normkritiska möten, lekfulla möten, omfattande pedagogisk 
verksamhet. Möten som ger uttryck för att all tid är nu, för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, religion 
eller läggning, tillsammans över gränser.  

Fördjupande information finns på hemsida och utställningskatalog.   

För varje tematisk plats fanns ett rumsligt fokus, installationer och platser som bjöd in till att 
komma nära, sitta ner, dröja sig kvar vid föremålen, eller medverka och ingå. I rummet utforskades 
former för gudstjänst.  

  

Metod 
Det är en pilotutställning i utvecklandet av ett koncept för att tillgängliggöra det kyrkliga kulturarvet 
med dess materiella konstskatter såväl som immateriella arv i form av berättelser, liturgi, 
handlingar och minnen i kyrkorum. 
 
Den konceptuella berättelsen konkretiserades i samarbete med formgivare och kurator. Med 
bruket av kyrkorummet ville vi invitera tillbaka den bredd av kommunikativa rum, platser och 
arenor som använts för att skicka ut budskap/skapa möten, genom tiderna. 

I nära dialog med formgivare skapades en tillåtande/intim atmosfär för besökare i ett ovanligt 
utställningsrum. Kyrkorummet med sin dagliga verksamhet var att ta speciell hänsyn till i 
utformningen.  



Svenska Kyrkan 
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