


PLATS
BOXEN – ArkDes 
lokal för kortare 
utställningar av 
experimentell 
karaktär



PRODUKTIONSTID / VISNINGSTID

Produktionstid: Höst 2019 - April 2020 

Visningstid:  Höst 2019 - April 2020



STORLEK

Ca 200 kvm
(Utställningsrummet Boxen är 130 kvm, men 
utställningspresentationen och upplevelsen 
inleddes på utsidan, se bild till höger.)



BUDGET
545 000 SEK



Under loppet av några få år har fenomenet ASMR blivit en viral kultur 
ur vilken ett gränsöverskridande kreativt fält vuxit fram. Att lyfta in en 
subkultur som företrädesvis upplevs i ensamhet framför en skärm till 
en utställningslokal innebär i sak att utmana utställningsmediet. 

Utställningen syftade till att lyfta fram fältets kreatörer och målgrupp 
och samtidigt vidga begreppet ASMR. Vi ville bidra till att erkänna 
konstformens status och ge den en historisk kontext. Utöver den 
fysiska utställningen publicerades en booklet samt audioguider 
inspelade på klassiskt ASMR-manér med binaural mikrofon. 

Utställningsprogrammet ägde rum nästan uteslutande på digitala 
kanaler. En vernissage med guidad visning som filmades och 
publicerades online finns fortfarande tillgänglig.

Kuddsamtal: samtalsserie på 
Instagram där intendenten mötte 
gäster

Podd: Unga svenska poeter läste in 
sina verk på ASMR-vis 

Två liveperformances: ett på plats i 
lokalen med artisten Claire Tolan samt 
ett digitalt med Melinda Lauw, 
grundare av världens första ASMR-
spa. Finns fortf. tillgängliga online.

Programpunkter

BERÄTTANDE



Hur kunde vi skapa en trygg miljö och gestalta en upplevelse av intimitet och lugn i ett rum, vars primära syfte 
enligt museets vision är att vara ”en förlängning av gatan”?

Den lettiska arkitektgruppen ĒTER skapade i samarbete med utställningens kärnteam en rumslig upplevelse som 
skulle kunna beskrivas som ”ett spa för själen”. Lokalens ingångsdörrar på långsidan stängdes för att skapa ett 
slutet rum. Ingång och utgång skedde via lokalens kortsida, efter att besökaren passerat ”omklädningsrummet”.

ĒTER skapade vidare en kombinerad sitt- och liggmöbel i form av en drygt 1 km lång korvliknande tygkudde som 
slingrade sig över golvet, en byggd understruktur och upp över väggarna. Möbeln fungerade även ljuddämpande. 
Fyllningen av cellplastkulor syftade också till att reflektera ASMR-kulturens fascination för taktila sensationer. 

Övriga väggytor samt golv kläddes i olika reflekterande material, för att låta ljuset och färgerna från tv-
skärmarna reflekteras ut i rummet. Video- och ljudverken presenterades på skärmar som pendlade ned i kluster 
från taket i specialtillverkade ”ljuskronor”. Mänskliga händer tillverkade i silikon fungerade som hållare för 
hörlurar.

GESTALTNING



PUBLIKVÄNLIGHET
Med tanke på ämnets känslighet och intima karaktär var det viktigt att skapa rätt förutsättningar för publiken 
att känna sig trygg och komma i rätt stämning.

Det audiovisuella verket ”Slice it up” välkomnade besökaren på utsidan. En animation med ett meditativt ljud 
bildade backdrop till omklädningsrummet, där besökarna uppmanades ta av sig skorna och ta på sig en vit 
SPA-rock. 

Urvalet av de 24 video-och ljudverken syftade att fungera som en tillgänglig och mjuk introduktion till 
fenomenets brokighet och potential. Målet var att få besökaren att stanna upp för att närvara, närtitta och 
närlyssna. Vi ville skapa en utställningsupplevelse som i minsta detalj var i ASMR-kulturens anda. 



METOD
ArkDes vill skildra det som händer med våra gemensamma offentliga rum när olika typer av 
kreativa fält formar vår omvärld.

ASMR pendlar, precis som arkitektur, mellan det kroppsliga och det själsliga. Det förser internet 
med något mjukt och intimt samtidigt som det är en dynamisk kreativ kraft och ett helt nytt 
designfält. 

I en samtid där problem med ångest och ensamhet blir allt vanligare erbjuder ASMR en källa till 
fysiskt och psykiskt välmående i ett snabbt accelererade globalt samhälle. 

Detta designfält var ArkDes först i världen med att skildra i en utställning.



RITNINGAR

Samtliga ritningar: ĒTER Architects









FOTON

Fotografierna nedan är tagna av Johan Dehlin och Elsa Soläng
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Kontaktperson: 
Sandra Nolgren, kommunikationschef
sandra.nolgren@arkdes.se
073 460 46 99

Cruising Pavilion

Foto: Johan Dehlin

Utställningens titel: Cruising Pavilion - Arkitektur, 
gaysex och cruisingkultur
Placering/plats: ArkDes
Produktionstid/visningstid: 21 september - 10 
november 2019
Budget: 300 000 kr
Beställare/producerande verksamhet: ArkDes
Utställningsteam: 
Utställningskuratorer: Cruising Pavilion: Pierre-Al-
exandre Mateos, Rasmus Myrup, Octave Perrault, 
Charles Teyssou

Utställningskurator på ArkDes: James 
Taylor-Foster
Assisterande producent: Elisabet Norin
Redaktör (svenska): Annie Jensen
Korrektur: Shumi Bose, Daniel Golling
Ljussättning: El & Scenteknik AB
Installation: Markus Eberle, Stefan Mossfeldt
Producent program: Elisabet Schön
Grafisk identitet: Studio Reko

Utställningsfolder

https://arkdes.se/wp-content/uploads/2019/06/arkdes-cruising-pavilion_viewing-public.pdf
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Bild: JohanDehlin

Motivering

Berättelse/Dramaturgi 
Det här är en utställning som utforskar den 
homosexuella cruisingkulturens arkitektoniska och 
rumsliga betydelse – vilket är första gången ett 
nationellt musem lyfter den här frågan. Utställningen 
är en djupdykning i en specifik kultur – ett pro-
jekt som samlar glimtar, intryck, associationer och 
föreställningar av cruising som upplevelse. Det är 
ingen berättelse eller dokumentär, utan ett försök 
att läsa staden med en kulturs blick, genom begären 
och drivkrafterna hos homosexuella män. Genom att 
förstå cruising i tid och rum kan vi tänka i nya banor 
kring vad en inkluderande stad innebär.
Cruisingen är inte död. Sex på allmän plats är fort-
farande ett laboratorium för politik och arkitektur 
som är centralt för att förstå nya sätt att tänka, leva, 
älska, mötas och känna tillhörighet.

Gestaltning 
Cruising Pavilion låter besökaren ta del av en serie 
miljöer: Baren, Darkroom och Sovrummet. I dessa 
rum finns verk av internationella konstnärer, arkitek-
ter och formgivare. Deras verk är en samling av 

tolkningar, ställningstaganden och oväntade vinklar 
som tillsammans kartlägger crusingkulturerna och 
utforskar det sensuella skapandet av rum. Genom 
exempelvis data- och tv-spel, ritningar, filmer och 
möbler framträder cruising som en aktiv motstånd-
shandling, ett avant-garde med relevans för både 
hbtq+kretsar och samhället i stort.
Utställningen var designad för att upplevas som ett 
allkonstverk där flera av de utställda verken ingick i 
scenografin. 

Publikvänlighet 
Utställningen ger besökaren en upplevelse av att gå 
in i värld man i många fall inte ens vet finns. Med 
ljud, dofter, bilder och film förvandlas omgivningen 
till Baren, Darkroom och Sovrummet. Utställningen 
bygger på den kroppsliga upplevelsen och ögonen 
vänjer sig vid mörkret. Man kan bli förlorad i tid och 
rum. 
En utställningsfolder med texter om cruising och 
beskrivning av alla verk fanns för besökarna att ta 
del av.

Metod
Utställningen på ArkDes utgör kulmen på ett tvåårigt 
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Bild: Johan Dehlin

forskningsprojekt. Projektet har tidigare presentats i 
Venedig och New York. I denna tredje, och sista, up-
plaga fokuserar Cruising Pavilion på samspelet mellan 
sexualitet och stadens arkitektur. 
Arkitektur- och designhistorien har uteslutit många 
av crusingens uttryck, utställningen lyfte sexgungan, 
glory hole och darkrummet som typologi och presen-
terade dem som konst-, arkitektur- och 
designobjekt. 
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Kontaktperson: 
Sandra Nolgren, kommunikationschef
sandra.nolgren@arkdes.se
073 460 46 99

Yarny, Medusa och en elefant –
Hantverket bakom svensk speldesign.

Foto: Viktoria Garvare

Utställningens titel: Yarny, Medusa och en elefant: 
Hantverket bakom svensk speldesign
Placering/plats: ArkDes
Produktionstid: 26 februari – 5 juli 2019
Visningstid: 5 juli – 25 augusti 2019
Budget: 220 000 kr
Beställare/producerande verksamhet: ArkDes och 
Illustratörcentrum
Utställningsteam: 
Utställningskurator: James Taylor-Foster
Medkurator: Sofia Östlund
Överintendent: Kieran Long
Initiativtagare: Caroline Agné, Josefine Engström 
(Illustratörcentrum)

Filmproduktion: Karin Ekberg AB (Karin Ekberg, 
Patrik Forsell, Claes Hedberg, Isak Lundberg, Edvard 
Stokstad)
Grafisk form: Studio Reko
Ljussättning: El & Scenteknik AB
Installation: Stefan Mossfeldt
Program: Elisabet Schön

Utställningen var ett samarbete mellan Illustratör-
centrum och ArkDes med stöd från Stockholm stad 
och Region Stockholm.
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Foto: Victoria Garvare

Motivering

Berättelse/dramaturgi
Data- och tv-spel finns överallt. Vi spelar på konsol-
er och datorer, på mobilerna och surfplattorna vi har 
i våra händer. Hemma, på bussen, ensamma och med 
andra. Men vad vet du egentligen om de kreativa 
världarna bakom skärmarna?
Genom att koppla samman teknik och fantasi med 
konstnärskap och hantverk, skapar spelens kon-
stnärer, formgivare och utvecklare alternativa 
världar. Det breda utbudet av visuella uttryck inom 
fältet visar på den komplexa kreativitet som spelde-
sign utgör.
Spelkreatörerna delar ofta gemensamma utgång-
spunkter där hantverk som skisser och modeller 
blandas med digitala verktyg som animation och kod 
för att skapa världar som underhåller, förbryllar och 
uppslukar oss. De karaktärer som formas och de 
narrativ som utvecklas varierar från det lekfulla till 
det filmiska.
Spelen och kulturen som omger dem förenar, påver-
kar och inspirerar oss. Det analoga materialet 
bakom spelen glöms dock ofta bort. 
Utställningen Yarny, Medusa och en elefant: Hant-

verket bakom svensk speldesign lyfte fram verk 
som vanligtvis är dolda eller ofta förbises. Genom 
utställningen fick de digitala data- och tv-spel, som 
många av oss har en relation till, en fysisk närvaro 
där hantverket bakom underhållningen belystes. Det 
visuella uttrycket hos en grupp talangfulla formgi-
vare inom ett av Sveriges mest betydelsefulla kon-
stnärliga fält uppmärksammades.

Gestaltning
Skisser, illustrationer, skulpturer och referensobjekt 
såsom böcker och bruksföremål som ligger till grund 
för spelens visuella design ställdes ut. Fysiska och 
analoga objekt betonades speciellt för att skapa 
förståelse och väcka nyfikenhet för det handgripliga 
arbetet vid utvecklingen av spel och deras design.

Gallerväggarna i utställningen bidrog till känsla av 
att komma in i ett arkiv och till en annars avgrän-
sad plats. Besökaren kunde komma tätt inpå verken 
och på nära håll se hur formgivarna skissat fram de 
fantastiska världar och karaktärer som man annars 
bara kommer i kontakt med på skärmen.
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Publikvänlighet
För att skapa en personlig ingång till designfältet 
producerades fyra intervjuer med kreatörer från 
branschen och som arbetat med de utställda spelen. 
I filmerna berättar de om sina erfarenheter av att 
arbeta med spel och tankar kring speldesign. Film-
erna finns att se online och är alltså tillgängliga för 
publiken även efter utställningsperioden.

Med utställningen ville ArkDes nå ut till målgruppen 
design- och spelintresserade, samt lyfta speldesign 
som ett för vår tid högst relevant och spännande 
designområde för en bredare publik. 

Metod
Arbetet inleddes genom att utgå från en stor mängd 
framgångsrika svenska spel och kontakter med över 
50 studios och designers över hela Sverige. Sökan-
det efter relevanta verk innebar möten med många 
kreativa personer och studios. Det material som 
döljer sig bakom spelen, vilket ofta är glömt eller 
undanplockat material, var av intresse. Efter flerta-
let möten över skype och studiobesök föll valet på 
fem spelstudios och sex spel som alla har varier-
ande form och uttryckssätt. Flera olika men också 
till grunden liknande arbetsprocesser och tillvä-
gagångssätt i spelskapandet uppenbarades i denna 

process och även senare i utställningen.

I samband med Stockholm Design Week anordnades 
den 20 augusti 2019 en finissage för utställningen då 
en workshop i samarbete med Wacom organiserad-
es. Besökare fick möjlighet att prova på att använda 
de digitala verktyg som spelkreatörer använder för 
att skapa de visuella världarna och karaktärerna till 
spelen. 

Scen ur ‘Unravel’ med titeln ‘Watch the Waves’ (2015), av Martin Sahlin för 
Coldwood Interactive. Unravel™ © 2016 Electronic Arts.



Arkitektur-
och designcentrum
arkdes.se 

Kontaktperson: 
Sandra Nolgren, kommunikationschef
sandra.nolgren@arkdes.se
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Flygande betong.

Foto: Kristofer Johnsson

Utställningens titel: Flygande betong
Placering/plats: ArkDes
Produktionstid/visningstid: 18 oktober 2019 – 1 
mars 2020
Budget: 3,5 miljoner
Beställare/producerande verksamhet: ArkDes
Utställningsteam: 
Utställningskuratorer: Pedro Ignacio Alonso och 
Hugo Palmarola
Utställningskurator på ArkDes: Carlos Mínguez 
Carrasco
Utställningsproducent: Sofia Liljergren
Utställningsformgivare: Note Design Studio
Grafisk form: Brand Union
Ljus och AV-teknik: Transpond
Innehållsutveckling: José Hernández

Multimediautveckling: Francisco Hernández
Innehållsutvecklingsteam: Joaquín Broquedis, 
Tatiana Carbonell, Yazmín Jiménez, Daniela Manzur, 
Tamaya Sapey-Triomphe
Research i Sverige: Erik Stenberg, Erik Sigge
Research i USA: Michael Abrahamson
Överintendent, ArkDes: Kieran Long
Projektteam, ArkDes: Madeléne Beckman, Lena 
Biörnstad Wranne, Markus Eberle, Daniel Golling, 
Tina Helmersson Landgren, Lena Landerberg, Frida 
Melin, Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, Eva-Lisa 
Saksi, Elisabet Schön, Halla Sigurðardottir, Maria 
Östman

Kampanjfilm

https://vimeo.com/359044096
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Motivering

Berättelse/dramaturgi
Utställningen Flygande betong utmanar den ofta 
negativa bilden av prefabricerat betongbyggande 
genom att presentera den kulturella kontexten i vilk-
en byggtekniken växte fram. Genom konstverk, film-
er, operor och leksaker tecknas bilden av betonge-
lementens färd över världen och över kulturformer. 
Utställningen var tematiskt uppbyggd kring teman 
som teman som betongelementets uppgång och fall, 
viktlösheten, betongelementets globala historia och 
”en social lyftkran”. Tillsammans skapade de olika 
delarna en logisk och tilltalande vandring genom
utställningen.

Gestaltning
Utställningsdesignen var skapad av Note Design 
Studio och bygger på inspiration av material och 
färger på byggarbetsplatser. Genom två storskaliga 
installationer: Ett byggsystem i skala 1:5 och en med 
drygt 60 modeller av olika betongelementsystem 
skapade en wow-faktor i utställningen. Den stora 
modellen av byggsystemet var placerad mitt i rum-
met som ett nav kring vilken utställningen kretsade. 

Publikvänlighet
Utställningen hade information på svenska och en-
gelska. För barnen fanns ett särskilt barnspår vilket 
gjorde det möjligt för yngre besökare att ta del av 
utställningens innehåll på ett anpassat sätt. Filmat 
intervjuaterial fanns tillgängligt att lyssna och titta 
på. 
Via en interaktiv karta på skärm kunde besökarna 
följa olika byggelemets färd över världen. 

Metod
Utställningen baserads på tio års forskning av de två 
chilienska curatorer. Tack vare deras omfattande 
arbete kunde ArkDes visa upp en ny och delvis helt 
okänd bild av en viktig och omdebatterad period i 
svensk och internationell arkitekturhistoria. 
Att göra en utställning om prefabricerad betong och 
göra den tillgänglig och lockande var en utmaning. 
Lösningen blev att klyfta fram de delar av utställnin-
gen som är väldigt visuella och roliga (tex filmer, 
affischer och operor) och låta dem ta stort plats i 
utställningen ville vi skapa en lockande atmosfär i 
utställningen, utan att för den skull förlora informa-
tion. 
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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.  
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 

 



 
Utställningens titel: Space Popular: Värde i det virtuella 
Placering/Plats: ArkDes 
Varaktighet: 19 september – 18 november 2018 
Budget: 200 000 kr. 
Kontaktuppgifter: Sandra Nolgren, head of communications and visitor experience. 
Sandra.nolgren@arkdes.se, 073 460 46 99. 
 
Utställningskurator: James Taylor-Foster 
Rådgivare: William Hamilton 
Assistenter: Ludvig Holmen, Daniel Tayar-Watson 
Grafisk identitet: Studio Reko 
 
 
Motivering 
Utställningen Space Popular: Värde i det virtuella handlade om hur VR-teknik kommer 
att förändra villkoren för hur städer upplevs och skapas. Utställningen gav en inblick i 
vad som händer med staden när arkitekturen inte behöver ta hänsyn till de lagar och 
normer som gäller i den fysiska världen. I den virtuella världen kan du skapa ett hus av 
guld eller ett genomskinligt Nobel Center, eftersom du inte behöver bry dig om budget, 
konstruktionsmässiga begränsningar, skönhet eller fysiska lagar. 
 
Space Popular: Värde i det virtuella var en unik utställning i och med att den även gick 
att besöka helt virtuellt via den sociala VR-plattformen Sansar. Många museer använder 
sig av VR-teknik för att skapa upplevelser för sina besökare men den här utställningen 
tog tekniken ett steg längre genom att det gick att besöka utställningen via en virtuell 
plattform. Besökare från hela världen kunde logga in på Sansar, sätta på sig sina VR-
glasögon och besöka utställningen virtuellt. I utställningen fanns även ett VR-headset 
som besökarna kunde prova. Om någon samtidigt besökte utställningen i Sansar syntes 
denna besökare i utställningens headset och en dialog kunde föras mellan bäraren av 
headsetet och besökaren i Sansar. ArkDes pedagoger arrangerade också en visning av 
utställningen i Sansar för användare runt om i världen, som besökte den med sina 
avatarer. 
 
Fokus i utställningen var upplevelsen. Det fanns en introduktionstext och en folder där 
besökarna kunde fördjupa sig i ämnet för utställningen men det var upplevelsen att gå 
runt i rummet som var det viktigaste. Genom att ta tio välkända miljöer i Stockholm 
(Östermalmstorgs t-bana, Stadshuset, Stureplan med flera) och omskapa dem i en virtuell 
form kunde ArkDes ge besökarna en föraning om en framtid som står runt hörnet. 

mailto:Sandra.nolgren@arkdes.se


 
Miljöerna var gestaltade i form av stora printar. När besökarna satte på sig ett par VR-
glasögon blev miljöerna tredimensionella och gav en upplevelse av att vara på riktigt.  
 
Utställningen kom till i nära samarbete mellan ArkDes och arkitektkontoret Space 
Popular och den var därför en fysisk gestaltning av deras idéer kring framtidens 
arkitektur. Utställningen var ett sätt för ArkDes att erbjuda publiken en upplevelse av den 
absoluta framkanten inom samtida arkitektur.  
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