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Världskulturmuseerna presenterar

INKA
10 september 2011 – 12 februari 2012.

Öppet alla dagar kl 10–20.

GULDSKATTER I BERGRUMMET 
Inkarikets guldskatter är en av de sagolika företeelser 
som fortfarande kittlar vår fantasi och lockar till
äventyr. Ta chansen att få se de legendariska 
skatterna i det mäktiga Bergrummet på Skeppsholmen 
i Stockholm. Aldrig tidigare har en så stor samling 
föremål från Inkariket och dess föregångare visats 
utanför Peru.  Du får se de senaste och viktigaste 
arkeologiska fynden som ger en uppfattning om vilken 
betydelse guld hade i inkakulturen och hur omfattande 
rikedomarna var.  Rikedomar som med spanjorernas
erövring kom att bli kulturens fall. Guldskatterna är mytomspunna 
och än idag, femhundra år senare, letar man fortfarande efter det gyllene 
landet – El Dorado. Här får du en försmak av vad som skulle kunna gömma
sig i sägnens gyllene land…

UTSTÄLLNING & FÖREMÅL
Utställningen vänder blicken mot det historiska Sydamerika med fantastiska 
arkeologiska fynd av guld- och silver från de tidiga indiankulturerna.
Totalt visas 285 föremål inlånade från femton framstående museer i Peru.  

Här visas i huvudsak guldföremål från tiden före 
Columbus ankomst i Sydamerika, men även textil, 
keramik och mumier i ceremoniella svepningar som 
låter vittna om epokens framstående tekniker. 
Under tusental år utvecklade kulturerna ett unikt 
lokalt hantverk, utan kontakt med andra kontinenter. 
Föremålen utgör stommen i berättelsen om dessa 
kulturer och deras sällsamma relation till de ädla metallerna.

Det är 50 år sedan guldföremål från Inka senast visades i Stockholm och här 
ges en sällsynt möjlighet att se en unik samling som väcker äventyrslustan.



BERGRUMMET
Bergrummet har ett av Stockholms bästa lägen, mitt 
på Skeppsholmen i centrala Stockholm.  Fram till 
1960-talet var rummet en del av svenska flottans 
huvudbas. Den spektakulära underjordiska miljön 
användes för första gången 2010 för den stora
utställningen Kinas terrakottaarmé. Utställningen 
producerades också av Världskulturmuseerna och 
blev Sveriges mest besökta . Under en femårsperiod 
kommer Världskulturmuseerna att presentera en 
rad stora utställningar med olika världsunika fynd i 
Bergrummet. Företag, grupper och föreningar kan även boka 
event och arrangemang i anslutning till utställningen i Bergrummet

Kontakta 
Elisabeth Ernerot, 08-519 553 85 eller elisabeth.ernerot@medelhavsmuseet.se.

TID
Utställningen är öppen alla dagar kl 10-20 under 
perioden 10 september 2011–12 februari 2012.

PRISER
Grupper med minst 15 personer betalar 135 SEK per person i entréavgift.
Ordinarie biljettpris 150 kr.  Fri entré t.o.m. 19 år vid uppvisande av legitimation.

BILJETTER
Privatpersoner köper sin biljett på www.ticnet.se.
Grupper bokar biljetter på inka@worldculture.se eller via Ticnet, +46-771-21 21 21.

VISNINGAR
Grupp med 1-15 personer inklusive visning: 4000 kr (inkluderar entré).
Grupp med 1-30 personer inklusive visning: 6000 kr (inkluderar entré).
Gruppvisningar bokas på inka@worldculture.se eller telefon 08-519 550 90 
alternativt via Ticnet, +46-771-21 21 21.

För mer info se www.worldculture.se/inca


