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Expeditionen
Rekommenderad från 3 år

Olafur Eliassons värld är full av mossa, dimma, former, ljus och 
alla regnbågens färger. Ge dig av på en spännande upptäcktsresa 
tillsammans med den pålitliga spårhunden Sviskon. I din utrustning 
ingår förstoringsglas, spegel och ficklampa. På andra sidan 
finns en karta. 

2. En vägg av mossa  
På många museer finns målningar 

som föreställer landskap, växter eller blommor, 
men det här verket föreställer inte naturen, det är 

natur! Det är riktig renlav från skogen. Undersök hur 
mossan luktar! Ta tre djupa andetag med slutna 

ögon. Passa också på att studera mossan 
med hjälp av ditt förstoringsglas.

1. Rymdstenen
På ett museum får man inte röra vid 

sakerna. Mycket av det som visas är ömtåligt 
och även om fingrarna ser rena ut kan de lämna 

avtryck. Men just den här ska du faktiskt röra! Blunda och 
koncentrera dig på hur stenen känns mot fingrarna. Den är 
14 miljoner år gammal och har rest genom rymden innan 

den landade på jorden, i närheten av Buenos Aires i 
Argentina för ungefär 5000 år sedan. Öppna ögonen, 

tänd ficklampan undersök om du ser fler 
detaljer när du ficklar!

 4. Speglingar
Det här verket består av 

blanka klot eller kulor som sitter 
så nära varandra att de speglar både 
omgivningen och sig själva. Undersök 
vilka olika effekter du kan se när du 
tittar på verket från olika håll och 

med hjälp av spegeln.

5. Färgerna försvinner!
I det här rummet finns ett speciellt 

ljus som gör att ögat bara kan uppfatta 
färgerna gult och grått. Titta på dina egna kläder 
så får du se! Stå i rummet en stund, alldeles stilla, 
och bara titta. När du kommer ut är chansen stor 

att du kommer att uppleva att världen får en 
speciell färg. Prova och se vilken färg 

du ser!

6. Världen uppochner  
Sätt spegeln på näsan och zick-zacka 

fram i gången mellan lamporna. Hur många 
lampor kan du hitta i taket?

7. Bygg själv! 
Nu är det din tur att 

skapa! Plastbitarna kan sättas 
ihop i oändliga kompositioner av 

olika geometriska former. När du är 
färdig kommer någon annan att 

fortsätta. Konstverket växer 
och förändras hela tiden.

8. Förän-
derliga färger

Undersök minst tre 
olika färgkombinationer 
och se vad som händer! 

Vilka färger får den person 
som står på andra sidan 

färgfilmen? Be den flytta på 
sig och se om färgerna 

förändras. 

Nu har vi 
nått målet för vår 

expedition. Du har varit en 
utmärkt upptäcktsresande. 
Som tack för din insats får 
du en liten belöning om du 

går till kassan. Voff 
voff! 

Voff!
 Följ med mig! 

Kom ihåg att inte röra 
konsten.

3. Vattendroppar
Det här verket syns 

bara från ett visst håll. En 
strålkastare lyser på tusentals små 
vattendroppar. Rör på dig fram och 
tillbaka i rummet. Rätt vad det är 

kanske du får syn på något 
vackert!
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Starta här!
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