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Med utgångspunkt i Historiska museets samlingar och forskning skapar konstnärerna  

Esther Shalev-Gerz, James Webb, Minna L Henriksson, Dušica Dražić och Elisabeth Bucht 

nya verk till ”History Unfolds – samtidskonst möter historia”. Utställningen öppnar den 18 

november på Historiska museet i Stockholm.  

 

Diskussionen om hur historia och kulturarv skapas och används är viktigare än på mycket länge, i 

Sverige och internationellt. Utställningen tar upp frågor som ger perspektiv på hur historia och 

kulturarv formas och förändras.  

 

– Vi har valt att arbeta med konstnärer eftersom de kan ställa andra och ibland obekväma frågor om 

ett historiskt material, säger curator Helene Larsson Pousette. Museets samlingar rymmer många 

gömda och osynliga berättelser, som det nu är dags att veckla ut. Konstnärerna samarbetar med 

museets personal och får tillgång till samlingar, arkiv och forskning i sitt skapande.  

 

Även befintliga verk av Susan Meiselas, Hiwa K, Artur Żmijewski och Jananne Al-Ani kommer att 

visas i museets kulturhistoriska utställningar, en ytterligare konstnär tillkommer. 

 

Med ”History Unfolds” vill museet problematisera och komplettera bilden av historia i Sverige och 

synliggöra de normer som skapat museet och dess samling. I utställningen presenteras även utvalda 

föremål från museets samlingar som lyfter fram berättelser och perspektiv som tidigare inte fått ta 

plats på museet.  

 

Inom ramen för ”History Unfolds” arrangeras en programserie där konstnärer, forskare och 

debattörer möts och samtalar om relationen mellan samtidskonst, kulturarv, historia och politik. 

Program hösten 2016, se historiska.se 

 

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther tel. 08-519 557 31, mobil 

070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther@historiska.se 

 

History Unfolds – samtidskonst möter historia 

Historiska museet, Stockholm, 18 november 2016 – 19 november 2017   

Curator: Helene Larsson-Pousette 

Medverkande konstnärer: Esther Shalev-Gerz (Frankrike), Dušica Dražić (Serbien), James Webb 
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