Ife-presentation av en idé
Presentation av koncept för ”Afrikanska mästerverk”
Bergrummet, Skeppsholmen
kund: Statens Museer för Världskultur
idé och utförande: Patrik Qvist & Hangmen AB
Följande är en kort presentation av hur vi arbetade för att förankra våra idéer och koncept för utställningen ”Afrikanska mästerverk”. Skissmaterialet togs fram för att
presenteras vid mötesbordet, och bestod av tre huvudkomponenter:
-Skisser i A3 format, handritade och avsedda att förmedla en känsla för rum material och besökarens upplevelse
-Modeller i liten skala (för bordet) och ett par veckor senare i skala 1:1 på plats
-Vår närvaro vid bordet för att entusiasmera, levandegöra abstrakta idéer och förankra gestaltningens olika element hos alla parter- producenter, säkerhetsansvariga och
teknisk personal.
Utställningens innehåll och tematik var redan bestämd; vårt uppdrag var att inom kort tid ta fram ett koncept för den övergripande gestaltningen.
Bärande idéer som presenterades på de två första arbetsmötena med ledningsgruppen:
-Besökarens rörelse genom rummen- att skapa en intim upplevelse av små föremål i stora rum, och samtidigt möjliggöra ett föde genom lokalen (space of place / space of
transition)
-Val av material – den korrugerade takplåten gav utställningen en visuell karakteristik, och mötte de krav på struktur och säkerhet som bergrummet ställde. Inspirationen
hämtades direkt från ikoniska föremål ur utställningen- stiliserade ”ränder” i bronshuvuden som fick en återklang i den mattsvarta plåten.
Utifrån dessa två huvudidéer togs ett visuellt program fram för hela utställningen- från entrén utanför berget till textskyltar och podier inne i montrarna.

”Rörelsen ska vara som en slingrande fod genom berget, med plats för att stanna upp och komma
nära och plats för att gå förbi”

Planlösning, ritning fjärde arbetsmötet

Skiss presenterad på första arbetsmötet

Vy från utställningen foto: Jonas Lindkvist

”Entrén till berget är för anonym och ska signalera - HÄR- kom in!”

skiss till utställningens entréparti- första mötet
Färdigt entréparti foto Jonas Lindkvist

”bergets egen dramatik används för att skapa en rytm mellan utställningens olika delar”

Skisser i A3- format vid ett första arbetsmöte

Färdigt podie för fristående skulptur

”entréns ränder och färger fortsätter genom utställningen”

A3-skiss, andra arbetsmötet

Elevation; monteruppställning fjärde arbetsmötet

Plåt testmålas i studio

”skapa en rytm mellan det slutna och det öppna”

modell skala 1:20 av podie för presentation

samtliga föremål utfördes som enkla modeller

färdigt podie i utställningen

”wow!”
producentens reaktion på ett tredje arbetsmöte på plats i bergetfullskalemodell av monter och väggparti samt installationsvy från utställningen

foto Jonas Lindkvist

”engagera besökaren, ta till vara på berättelserna ”

passage mellan entré och huvudutställning
fylls med innehåll- foto: Jonas Lindkvist
illustration till Yoruba-kulturens skapelseberättelse i anslutning
till huvudutställningen. Panel 1 av 6 ; teckning / collage

