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Digital kraftsamling på Röhsska museet
efter ytterligare coronarestriktioner
Begränsade öppettider och inställda program. Museernas verksamhet
påverkas av nya riktlinjer under Coronaepidemin. Därför kompletterar stadens
museer nu sitt utbud med digitala upplevelser.
Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet har
fortfarande öppet. Däremot är alla publika programpunkter inställda till
åtminstone 31 maj. Nu begränsas också öppettiderna till klockan 11-17
samtliga dagar då museet är öppet. Beslutet kommer att gälla från och med

tisdag 7 april. Nu satsar de kommunala museerna på att nå publiken digitalt.
Under rubriken Digiseum samlar museerna sitt befintliga digitala material
och kompletterar med nytt.
– Vi kallar konceptet Digiseum. Här vill vi ge publiken en tydlig och kvalitativ
ingång till samlingar, olika projekt och sociala medier, säger Britta
Söderqvist, sektorschef för stadens museer.
Antalet besökare på museerna har minskat kraftigt som en följd av
coronaviruset, i takt med inställda aktiviteter och vernissage. Av den
anledningen har museerna skyndat på arbetet med att på ett enklare sätt
hitta, uppleva och interagera med verksamheten i digitala medier.
En förhoppning är att människor med begränsad fysisk rörlighet ska upptäcka
museernas omfattande digitala samlingar och berättelser, verk och objekt.
Det blir även lättare för lärare och elever att ha nytta och glädje av
museernas webbplatser.
Här hittar du Röhsska museets digitala sidor. Här kan du bland annat hitta
digitala utställningspresentationer, fördjupningsartiklar, podcast, filmer och
mycket mer:
•

Röhsska museet:https://rohsska.se/besoka/digiseum/

Upptäck till exempel vår aktuella utställning Forensic Architecture genom en
filmad introduktion, intervju och föreläsning. I utställningen visas tre
brottsmål där studion bidragit med bevismaterial genom att använda
arkitektur- och designstrategier.
•

https://rohsska.se/utstallningar/forensic-architecture/

Tre sätt att uppleva stadens museer digitalt
•
•
•

Besök museernas omfattande digitala samlingar
Se fördjupningsfilmer från pågående utställningar
Lyssna på Stadsmuseets egen podcast "En kvart om Göteborg"

FAKTA: Så påverkas stadens museer av Corona
•

•

•
•

Göteborgs Stads museer följer regeringens beslut om att
begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar.
Museerna är fortsatt öppna att besöka på egen hand, men
besökarantalet är begränsat till max 50 samtidiga besökare i de
publika ytorna.
Museerna har beslutat att tillfälligt ställa in all publik
programverksamhet till och med åtminstone söndag 31 maj.
Öppettiderna är begränsade till klockan 11–17, alla dagar, utom
måndagar då museerna håller stängt. Beslutet gäller från och
med tisdag 7 april.
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Alldeles vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Hur förändrar
design samhället, miljön och våra liv? Röhsska museet öppnade 1916 och är
ett museum för design och konsthantverk. Med museets samlingar,
utställningar och program undersöker vi hur form, mode och design påverkat
oss genom historien och på väg mot framtiden.
Röhsska museet är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning.
Samfinansierat av Västra Götalandsregionen.
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