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»AQUANAUTS:  
EXPEDITIONEN TILL SILJANSRINGEN« 

På Studion i Kulturhuset Stadsteatern (700 kvm) 
Produktionstid 16 november–16 december 2021. 

Visningstid 16 december 2021–6 mars 2022 

Kontaktperson:  
Konstnärligt ansvarig Aquanauts  

Pompe Hedengren 
pompe@aquanauts.se 

073-671 26 84 

Beställare: 
Kulturhuset Stadsteatern,  

Bosse Persson, Studion

mailto:pompe@aquanauts.se
mailto:pompe@aquanauts.se


BUDGET FÖR UTSTÄLLNINGSPRODUKTIONEN 

750 000 kr 

KOSTNADER SOM INGÅR 
Aquanauts har skapat: Koncept, design, teknik, konstruktion, utställningsbyggnation,  

ljusdesign, fotolådor, teckningslådor, skulpturer, fotografi, regi, filmer, artefakter, 
scenografier. Materialkostnad för byggvaror, färg etc. 

KOSTNADER SOM INTE INGÅR 
Kulturhusets ordinarie personal har på olika sätt medverkat i byggandet av utställningen 

och som värdar/guider i utställningen under säsong.  
Hyran ingår ej. Marknadsföring ingår ej. 

Delar av rekvisita kommer från Kulturhuset Stadsteatern. 



UTSTÄLLNINGSTEAM 

FRÅN AQUANAUTS 
Initiativtagare, konstnärlig ledare, utställningsdesigner,  

grafisk designer, scenograf, regissör, skulptör, tecknare: Pompe Hedengren 
Scenograf och produktionsledning: Erik Gullberg 

Fotograf, filmare: Sara Mac Key 
Ljusdesign: Linus Fellbom 

Texter: Olof Hedengren, Josefin Rosales 
Doftkreatör: Karolina Stockhaus 

FRÅN KULTURHUSET 
Bosse Persson,ansvarig för Studion 
Jessica Broberg, Jenny Rutenborg 

Tekniker, utställningsvärdar 
Maria Patomella, övergripande utställningsansvar 

Linda Beijer, Kulturchef 



SAMTLIGA MEDVERKANDE  
I UTSTÄLLNINGEN FRÅN AQUANAUTS 

Skulpturer, teckningar, scenografi och regi: Pompe Hedengren 
Fotografier och filmer: Sara Mac Key 

Scenograf och produktionsledning: Erik Gullberg 
Texter: Olof Hedengren, Josefin Rosales 

Filmning av replikor & extramaterial:  
Carl Thorborg, Peter Hoelstad, Johan Björnsrud  

Doftkreatör: Karolina Stockhaus 
Textil konstnär: Julia Wallman 

Filmklippning: Johan Björnsrud 
Filmmusik: Lasse Sander 
Filmljud: Mats Blomberg 

Intendent Paleontologiska Museet: Gertrud Ekman Öhrn 
Amanuens Geologiska Institutet: Carina Kraft Thomassen 

Aquatisk specialist: Anna Sommansson 
Aquatiska forskare: Elin Mellqvist, Helga Stensson, Petter Hydén, Elric Sauze,  

Helga Stensson, Kaisa Fexe, Linda Sjöberg Thelenius, Maria Strandlund,  
Sara Strandlund, Jonas Beckman, Henrik Lundgren 

Berättarröst: Hedda Stiernstedt 
Ansvarig för historiska klädedräkter: Kicki Ilander Grafström 

Ansvarig för historiskt hår och mask: Sofia Lewandrowski  
Kulturhistorisk research: Frida Starck Lindfors 

Designrådgivning: Tilda Hedengren 
Digitalt ansvarig: Petter Hydén 

Florist: Marie Persson
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DEN NYA  
UTSTÄLLNINGEN 

En tidigare version av utställningen visades i Avesta 2020. 
Den nya utställningen på Kulturhuset innehåller dubbelt så 

många verk och är mer interaktiv än den tidigare. 
Här ser vi de enorma fotografierna vi skapat  

ut mot fontänen på Sergels torg.



DEN NYA UTSTÄLLNINGEN
En av de nya scenografierna i utställningen är den magiska 

skogsgläntan. Vi har samlat riktiga träd och hängt upp dem i taket. 
Och vi har skapat en 35 m lång och 6 m hög vepa med ett  

fotografi från skogen som bildar bakgrunden i gläntan.



I skogsgläntan visar vi dubbelt så många 
skulpturer som i Avesta 2020. Varje  

ny varelse har fått var sin doft.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

6 NYA SKULPTURER



Linus är en av Sveriges mest renommerade 
ljusdesigners och vi är stolta över att få samarbeta 

med honom för första gången.  
Hans ljusdesign i gläntan är dynamisk och rör sig 
kontinuerligt. Varje varelse har fått liv med flera 

ljuspunkter med böljande gobosljus och en 
programmerad loop med en  

sublim soluppgång.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

LJUSSÄTTNING  
AV LINUS FELLBOM



För första gången har vi byggt upp hela 
arbetsrummet. Båda arbetsborden med alla 

doftessenser, teckningar, fossiler och 
anteckningar. Runt arbetsborden har vi 

skapat en paus i utställningen med tidsenliga 
fåtöljer och läshörna för våra besökare. 

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

FORSKARNAS 
ARBETSRUM



Som inramning till det stora arbetsrummet har vi byggt handgjorda trälådor innehållande 
tolv stycken nya teckningar av Pompe Hedengren till forskarnas dagböcker.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

TOLV NYA STORA BLYERTSORIGINAL



Vi har specialbyggt dessa ljuslådor för att visa Sara Mac Keys 
hänförande bildvärld. Hennes uttryck som ligger på gränsen 

mellan fotografi och en etsning har äntligen fått en  
presentation som är värdig hennes 20 verk.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

DE NYA LJUSLÅDORNA



Aquanuts universum växer konstant.  
I de senaste fotografierna får vi komma  

de nya arterna inpå skinnet.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

DE NYA FOTOGRAFIERNA



Två nya varelser har återkommande  
interagerat med våra besökare i utställningen! 

Vi kallar detta verk »Curiosus«. Det är skapat av 
koreografen Katalin Bachry och  

kostymören Julia Wallman.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

»CURIOSUS« 
LEVANDE VARELSER



För att även våra smak- och doftsinnen  
ska beröras har vi skapat en egen ostronbar  

mitt i utställningen.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

OSTRONBAREN



För att verkligen ge vår besökare en djupare 
inblick i vårt universum så har vi skrivit en bok. 

Den hade release på vår vernissagedag. 
Det är Beata Gardelius dagboksskildring under 

den dramatiska sommaren 1897. 
Boken kan man läsa och köpa i utställningen på 

både svenska och engelska. 

Skulpturer, teckningar och  
målningar av Pompe Hedengren. 

Fotografier av Sara Mac Key. 
Text av Olof Hedengren och Josefin Rosales. 
Redaktörer: Helga Stensson, Elin Mellqvist.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

BOKEN



Inför öppningen på Kulturhuset 
skapade Karolina Stockhaus åtta 
unika dofter med utgångspunkt 
från varelserna i utställningen. 
Dessa kan besökarna uppleva i 
utställningen och om de vill – 

köpa sin favorit. 

För första gången genomför vi 
även doftworkshops i 

utställningen.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

UNIKA 
DOFTER



Denna nya scenografi är ett samarbete mellan 
Aquanauts, Naturhistoriska museet och 

Stadsteatern. Här har vi återskapat forskarnas  
eget referensbibliotek med litteratur,  

fynd och artefakter.

DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

VETENSKAPS 
BIBLIOTEKET



DEN NYA UTSTÄLLNINGEN

VISNINGAR MED KONSTNÄRERNA
För första gången har vi erbjudit grupper unika  
visningar av utställningen med våra konstnärer.  
Utställningen väcker många tankar och frågor.  

Både barn och vuxna som är med på visningar har törstat  
efter att prata om berättelsens olika teman efter upplevelsen. 

Frågor om sanning och fake news, om sexualitet, om miljön och 
främlingsnyfikenhet är några av de ämnen som kommer upp.



BERÄTTANDE  
Hur bidrar utställningens berättande/dramaturgi  

till utvecklande av utställningsmediet?  

I den nya utställningens första rum har vi skapat biografier om de två kvinnliga forskarna.  
Med utgångspunkt från den nya boken »Expeditionen till Siljansringen« följer vi deras livsöden 

från barndomen fram till den ödesdigra sommaren 1897. 

I detta rum finner vi också deras första fossilfynd, det förunderliga kraniumet och det stora 
oljeporträttet på Betala Gardelius målat 1895. 

Utställningen har en utvecklad dramaturgi byggd på ett fiktivt museum.  
I museet finns en utställning om två kvinnliga forskare som i slutet av 1800-talet upptäckte ett 

antal hittills okända humanoida arter. I en fiktiv dokumentärfilm skildras hur museets 
intendent fått sig tillsänt ett antal lådor med forskarnas texter, teckningar, filmer och insamlat 
forskningsmaterial. Den utställning besökaren befinner sig i sägs vara skapad av materialet och 

de replikor museet skapat av de humanoida arterna. Utställningens anslag antyder en 
utställning på ett traditionellt museum. Besökaren möts först av fotografier, föremål och 

utställningstexter som mycket väl skulle kunna vara sanna.  

Berättelsen balanserar mellan sådant som skulle kunna vara sant och introducerar samtidigt 
oförutsedda och fantastiska händelser som bibehåller intresset. Att filmen rör sig inom en 

traditionell dokumentärfilmsgenre ger samtidigt ett förutsägbart mönster för att följa och tolka 
berättelsen. Dramaturgin osäkrar gränsen mellan forskning, verklighet och fiktion och tar sikte 

på att betraktaren ska ifrågasätta vårt sätt att dokumentera,  
klassificera och berätta om mänskligheten.



GESTALTNING  
Hur bidrar utställningens gestaltning till utvecklande av utställningsmediet? (exempelvis koncept, 

rumslösning, interaktivitet, materialval, ljus/ljud, film/bild, grafisk form, föremålsexponering 
mm)  

En stark gestaltning kan skapa häpnadsväckande upplevelser för besökaren. För att åstadkomma detta vill vi beröra alla sinnen.  

SYNEN: Vår mörka skogsglänta väcker vackra och skrämmande associationer. 
HÖRSELN: De sex olika ljudlandskapen förflyttar oss till en annan dimension.  

KÄNSELN: Doftlådornas musslor, ostron, bark, blad och kvistar öppnar en taktil värld. 
LUKTEN: Våra åtta egenkomponerade dofter ger garanterat en olfaktorisk upplevelse. 

SMAKEN: Vår ostronbar ger vårt femte sinne en sublim del av havet. 

Utställningen är en helhetsupplevelse som äger rum i den 700 kvm stora Studion på Kulturhuset i Stockholm. Mörkret bidrar till 
besökarens koncentration och känslan av att befinna sig i en annan verklighet. För att skapa en autentisk museimiljö finns museala 

artefakter och museiinreding i form av glasskåp, utställningsmontrar och laboratorieutrustning. En del är autentiskt  
material, annat är nybyggt. Det autentiska materialet är inlånat från Naturhistoriska museet.  

Olika interaktiva möten med publiken byggs in för att ge sken av ett nutida museum.  

Vid ett antal tillfällen har vi liveinteraktion. Två personer uppträder mitt i utställningen i en  
heldräktskostym av kostymören Julia Wallman föreställandes två av aquanautsarterna.



PUBLIKVÄNLIGHET  
Hur engageras besökaren i utställningen på ett sätt som utvecklar 

utställningsmediet? (genom exempelvis utställningspedagogik, 
handledning, visning, interaktion, tillgänglighet, taktila lösningar mm)  

Utställningen har för första gången visats för besökargrupper av Aquanauts egna konstnärer.  
Det har blivit en berättelse om hur utställningen skapats men även en djupare diskussion om vad 

som är sant och påhittat. Det är varit påtagligt hur mycket besökarna velat prata om sin upplevelse.  
(Se även svar på föregående sida.)  

METOD  
Hur bidrar den arbetsprocess/metod ni använt  

till utvecklande av utställningsmediet?  

Utställningen är skapad av Aquanauts, en grupp född ur ett samarbetsprojekt mellan konstsim och 
nycirkus och som därefter utvecklats till ett konstprojekt med experimentella samarbeten inom 

skulptur, fotografi, film och digitalt skapande. En konstnärlig ledare står för merparten av verken, 
men samtidigt är den kollektiva arbetsprocessen påtagligt närvarande. Arbetet har genomförts som 
ett samarbetsprojekt bland annat med en geolog, en fotograf, en doftkreatör, en audiovisuell/digital 

konstnär, en kostymör, en koreograf och en ljuddesigner. 



SE TRAILERN TILL UTSTÄLLNINGEN HÄR: 

https://vimeo.com/421869694 

https://vimeo.com/421869694
https://vimeo.com/421869694


WEB 
Två hemsidor är skapade för att lyfta utställningen. 

aquanauts.se 
är en instrumentell sajt för att berätta och visa trailern för utställningen. 

ontologiskamuseet.se 
är ett fiktivt museum som vi skapat för att vara en del av utställningen.

http://aquanauts.se
http://ontologiskamuseet.se
http://aquanauts.se
http://ontologiskamuseet.se


Tack från hela aquanautsgänget och Kulturhuset!  
Pompe Hedengren, konstnärlig ledare 

och Sara Mac Key, fotograf.




