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 Utställningens namn: Cirkus 

 Placering/Plats: Lund, Kulturen, Lundahallen och Textilhallen. 

 Produktionstid: förstudie maj-sep 2020, innehållsproduktion från sep 2020.  

 Visningstid: tillfällig utställning, invigning 10 apr, 2021 – 27 feb, 2022. 

 Storlek: ca 190 kvm 

 Budget för utställningsproduktion: 1.000.000 SEK  

- ingår: extern formgivning, extern layout, extern ljussättning, viss externt bygg, 

visst måleri samt materialkostnader, kostnader för föremålsinlån, 

utställningsersättning och medverkandeersättning, illustrationer. 

- Ingår inte: Innehållsproduktion, översättning, eltekniker, viss externt bygg och 

måleri. 

 Kontaktperson:  

- Christian Penalva/Utställningschef Kulturen 

christian.penalva@kulturen.com  

046-35 04 29  

 Beställare/Producerande verksamhet: Kulturens Ledningsgrupp. Kulturen 

(Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige)  

 Utställningsteam:  

Projektgrupp:  

- Christian Penalva – projektledare/utställningsproducent/innehållsproduktion 

- Karin Hindfelt – Innehållsproduktion 

- Annika Mandahl – Pedagog och innehållsproduktion   

- Åsa Tornborg – Konservator/uppmontering   

- Mikael Persson – Byggproduktion  

- Maria Bohlin – informatör/Kommunikation   

 Externa: 

- Charlott Karlsson – Formgivare  

- Mediamonstret, Maria Jörgel Andersson – Grafisk form 

- Åsa Sjöström – fotograf 

 Utökad intern projektgrupp: 

- Rickard Öhman – Måleri  

- Anna Sanfridsson – Konservering  

- Alf Carlsson – Assistens snickeri 

- Lars Tedenbrant – Elinstallation  

- Ivan Bakran – AV-tekniker  

- Therese Bygge, Karin Hindfelt – Översättning 

- Therese Bygge – Program 

- Carina Andersson, Anna Cedermarker, Duangchan Thongkham H – Lokalvård 

- Cecilia Edinge – Säkerhet 

- Elena Gayer – Butik 

 

CIRKUS  

I samarbete med Cirkus Rhodin och fotograf Åsa Sjöström bjuder Cirkus in besökare att 

upptäcka den traditionella cirkusens förtrollande värld. Om cirkusen historia från 1700-tal 

till idag; människorna, mystiken och det hårda arbetet bakom kulisserna och i manegen. 

 År 2020 togs turnerande klassisk cirkus med på listan över immateriella kulturarv i 

Sverige. Vi har strävat efter att producera en kulturhistorisk utställning med egna och 

inlånade föremål, nutida foto och i samarbete med en aktiv cirkus i regionen. Cirkus 

Rhodins bas är i Skåne och är en av få traditionella cirkusar som finns kvar. Ägaren Diana 

Rhodins farfar Brazil Jack och hennes far Trolle Rhodin var två av svensk cirkus stora 

personligheter under 1900-talet. 

mailto:christian.penalva@kulturen.com


2 
 

 Fotograf Åsa Sjöströms porträtt, dokumentära fotografier, och delar av dokumentärfilmen 

Den sista cirkusprinsessan visas. Utställda föremål inlånades från bla. Cirkusmuseet, 

Cirkusakademien och cirkusdirektör Isabella Enoch Sosman. Även föremål ur Kulturens 

samlingar visas. 

  

Berättande 
Produktionen har strävat efter en bred berättelse där historiskt sammanhang och koppling till 

idag genom nutida cirkusverksamhet och individer stått i fokus. Text, dokumentärfilm, 

porträttbilder, arkivmaterial, föremål och rekvisita tillsammans med aktiverande moment 

och ljud har använts för att brett levandegöra cirkustemat. Viktigt var att berätta med olika 

medel för att stimulera flera sinnen. 

 

Gestaltning  
Tidigt formulerade projektet scenografins betydelse som en nyckel för att uppnå önskad 

tonalitet i uttrycket, för att hjälpa besökaren att komma in och uppleva cirkusens stämning 

och magiska värld. Sort fokus var på miljö och ljussättning samt inkorporerandet av 

aktiverande moment som besökaren kunde testa. Kombination av ljud, ljus och 

rumsgestaltning var central för att uppnå önskad tonalitet. 

 

Publikvänlighet 
Aktiverande taktila moment där besökare i alla åldrar (familjer, skola och vuxna besökare) 

kan upptäcka och prova på att testa själv eller tillsammans utvecklades. En del placerades 

utomhus för att tidigt möjliggöra till engagemang. 

 En del moment uppmanar besökaren att inta rummet genom att klä ut sig, eller upptäcka 

och tuta med en hög clowntuta, eller att lura någon att sätta sig på en pruttbänk. Ett stråk i 

dessa moment handlar om att utmana sig själv genom humor, att ha roligt, överraska och 

kanske också störa lite, så som clowner gör. 

 Produktionen beviljades externa medel från Crafoordska stiftelsen för utveckling av 

programaktiviteter; för att cirkustemat ytterligare skulle kunna aktivera besökare. 

 

Metod 
Projektformens metod stärker produktionens möjligheter att vidareutveckla 

utställningsmediets potential inom organisationen. 

 Metoden för att säkra uttrycket i innehållsproduktionens gjordes genom riktlinjer för 

tonaliteten; vad vi önskade att besökaren skulle få för känslor i utställningen. 

 För att utveckla scenografin och känslan utifrån tonaliteten har metoden handlat om att 

låta de olika formgivarna mötas i tidigt skede för att testa idéer. 

 Metoden för att utveckla och säkra innehållsurval har gjorts genom intern research och i 

dialog med Cirkus Rhodin och Åsa Sjöström.  

 Med en pedagog i projektgruppen har aktiverande moment utvecklats. 

  

2. Planritning etc 
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3. Bilder  
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TEXTILHALLEN 

 
 

 
Foto: Christian Penalva 
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Detalj, cirkusliv 
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LUNDAHALLEN 

 
 

 

 
 

Exempel aktiverande moment 

 
fotografera dig som en cirkusartist 
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6 Foton: Christian Penalva 

 

Foton: Jessica Ljung om inget annat anges 


