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Avtryck – människor och platser

Ny utställning på Mölndals stadsmuseum. Öppnar lördag 21 oktober.
Vilka platser är viktiga och varför? Varför ser en plats ut som den gör? Vilka spår finns av
tidigare generationer och vilka avtryck sätter vi själva idag?
Det finns platser du minns med glädje och längtan, andra som väcker sorg eller avsky.
Det finns platser du vill återvända till och platser du bara vill se en gång.
Hur det än är – platser har en förmåga att väcka känslor och att lämna avtryck hos dig.

En utställning om platser som berättar
– Med utställningen vill vi väcka en nyfikenhet kring platser som bär på berättelser. Det kan vara
vackra, intressanta, spännande eller skrämmande platser, säger Ulla Hasselqvist, stadsantikvarie
och utställningsproducent.
Utställningens innehåll har vuxit fram parallellt med ett pågående arbete med Mölndals stads nya
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia, platser som
säger någonting om hur människor har levt tidigare och om hur samhället har förändrats. Det kan
innebära allt från gravplatser från stenåldern till folkhemsbyggets praktiska 1950-talslägenheter.
Just nu pågår dessutom stora förändringar i stadsbilden i flera delar av Mölndals kommun.
Gamla byggnader rivs och helt nya stadsdelar växer fram. Vad innebär det för vår platsidentitet?
Hur kommer vi se tillbaka på och berätta om nutidens Mölndal om några år?

Platser väcker känslor
Minst lika viktigt i utställningen är att vi vill uppmuntra varje besökare att fundera kring sin egen
närmiljö – vilka platser som är viktiga för en själv och varför. Hur kommer det sig att du känner
dig trygg på en plats, där en annan person känner obehag?
Vad säger platsen du bor på om din identitet? Har du själv valt din boplats, eller har du hamnat
där av en tillfällighet? Beskriver du dig själv utifrån platsen? Är du kålleredsbo, göteborgare,
iranier, värmlänning, nomad…?
Genom bilder och berättelser får du möta olika människor och deras syn på platser. Kanske har
du en förutfattad mening om ett ställe du inte ens har besökt? Och kanske kan någon annans
berättelse påverka dina intryck.
Välkommen in i utställningen där du får möta K-märkta platser, hållplatser, mytiska platser,
platser som väcker känslor och berättelser som lämnar avtryck! Här finns också utrymme för
lekfulla aktiviteter och möjligheter för dig att lämna dina egna spår.
Avtryck – människor och platser pågår lördag 21 oktober 2017 – 9 september 2018.
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Pressvisning
Välkommen på pressvisning av utställningen tisdag 17 oktober, 13.00–15.00
eller fredag 20 oktober, 10.00–12.00.
OSA till kommunikatör Clara Vollrathson: clara.vollrathson@molndal.se, 031-315 16 52.
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Invigningsprogram
Lördag 21 oktober, 12.00–16.00
12.00 Museichef Cajsa Lagerkvist hälsar välkomna. Ulla Hasselqvist, stadsantikvarie och

utställningsproducent, berättar om utställningen. Kultur- och fritidschef Annika Stedner
invigningstalar om sina tankar kring Mölndal, platser och avtryck.

Ca 12.15 Välkommen att utforska utställningen och passa på att ställa dina frågor till museets

personal på plats!

Invigningsvecka, 24–29 oktober
I veckan efter invigningen bjuder vi in till visningar av utställningar med lite olika ingångar och
fokus. Visningarna sker på tisdag 24 oktober – fredag 27 oktober och på söndag 29 oktober,
klockan 13.00.
På onsdag den 25 oktober 18.30 håller Mölndals stads planchef Lisa Östman föredraget ”Vem
och vad sätter avtryck? Om stadsplanering i Mölndal”. Hela museet håller extraöppet fram till
programstart.
Läs mer om programmet för invigningsveckan och resten av hösten på vår webbplats.
Mölndals stadsmuseum har öppet tisdag-söndag, 12.00–16.00. Fri entré!
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