
 

 

 

  

 

 

 

 

  



Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. 

Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman 

och belyser frågeställningar från samtiden. Våra utställningar ger er möjlighet att arbeta enligt 

skolans läroplan och mål inom en rad olika ämnen. 

Häftet du håller i din hand är ett inspirationsmaterial för dig som lärare. Det här materialet är tänkt 

att skapa vägar in i konsten genom att presentera frågeställningar och aktiviteter du kan använda dig 

av. Sista sidan på häftet kan du kopiera till dina elever som stöd vid tolkningsövningar i utställningen! 

Vi hoppas att få se dig och dina elever på plats i konsthallen! 

Besök oss - Visningar 

Bonniers Konsthall erbjuder kostnadsfria visningar till och med åk 3 på gymnasiet. Visningens längd 

är ca 30 minuter. Max antal deltagare 25 pers/grupp.  

Fri entré 

Det är fri entré för elever i grundskola och gymnasium, samt för medföljande lärare i samband med 

skolbesök. Personer upp till och med 20 år har alltid fri entré till våra utställningar. Lärare som vill 

göra ett besök inför sin bokade visning och kulturkonsulenter har fri entré.  

Konsthallsvärdar 

Våra skolvisningar hålls av våra konsthallsvärdar. Alla värdar är verksamma konstnärer eller 

konstvetare och ger alltid en unik infallsvinkel på våra utställningar. Elevernas egna kommentarer och 

tankar är en viktig del av visningen, där mötet och samtalet kring konst får en central roll.  

Öppettider och bokning 

Konsthallens öppettider är onsdag kl 12-20, torsdag-söndag kl 12-17.  

För bokning och information vänligen kontakta Katya Sandomirskaja på 08-736 40 68  (mån-fre kl 9-

17); visning@bonnierskonsthall.se. Ni kan även använda vårt bokningsformulär på: 

www.bonnierskonsthall.se/boka-skolvisning  

Inför ditt besök 

Berätta gärna för oss om det är något ni vill att vi tar hänsyn till eller vill att vi tar upp under ert 

besök. Konsthallens värdar hjälper till att hålla rätt på alla besökare, men lärare har ett huvudansvar 

för de elever de har med sig. Innan besöket kan man som lärare gärna uppmärksamma eleverna på 

att man inte får röra konstverken.  

Hitta hit 

Bonniers Konsthall  
Torsgatan 19 
T-S:t Eriksplan 
Buss 3, 4, 70, 72 och 77 stannar vid S:t Eriksplan 
Promenadavstånd från Karlberg station (900m). 
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Läs på innan ni besöker konsthallen 

Vid första besöket på en konsthall kan det för eleverna vara svårt att sortera bland alla nya och 

kanske främmande intryck. Skapa ett ramverk genom att läsa på om konsthallen, utställningen och 

konstnärerna tillsammans i klassen för att förbereda för alla nya intryck.  

Föd idéer 

Använd öppna frågor som uppmuntrar till reflektion och egna tolkningar och låt diskussionen leva sitt 

eget liv. Att försöka hitta en slutgiltig förklaring begränsar verket, använd verk och reflektioner som 

katalysatorer för ytterligare diskussion. 

Påminn om att konsten väcker känslor och funderingar 

Konsten kan göra att vi ifrågasätter världen runt oss och också att vi får lättare att förstå olika sociala 

fenomen. Hur man upplever konst är något mycket individuellt. Alla kan inte, och behöver inte, tycka 

om alla verk. Påminn gärna eleverna om att även om ett verk inte väcker gillande så kanske det 

skapar känslor och funderingar som är värdefulla. 

Fånga upp interna diskussioner 

Många intressanta funderingar och tolkningar viskas ofta mellan elever - plocka upp dessa diskus-

sioner! Vill de inte dela med sig inför klassen kanske de kan anförtro sig till dig som lärare och på så 

vis uppmuntras i sitt reflekterande. 

 



Dela upp i grupper 

Mindre grupper skapar större trygghet för både elever och lärare att dela med sig av sina personliga 

tankar och känslor. Har ni möjlighet så kom gärna med en halv klass per visning eller fördela klassen 

på två lärare. 

Återvänd gärna till samma utställning och diskutera den på nytt 

Det kan vara svårt att skapa sig en uppfattning om en utställning och ett konstverk vid första anblick 

om man inte är en van konsthallsbesökare. En utställning kan växa och man kan få en annorlunda 

upplevelse när man ser om en utställning flera gånger. Återvänd gärna till samma utställning och 

reflektera över hur upplevelsen av verken och utställningen förändras. En trygghet i miljön skapar 

även en trygghet för tolkning och reflektion. 

Ta god tid på er och använd gärna informationsmaterial som finns på konsthallen 

I utställningen kan elever och lärare låta diskussioner och tolkningar ta omvägar genom grundliga 

samtal om de olika verken. Våra verkskyltar är en utmärkt ingång till konstverken. I vårt magasin kan 

ni läsa intervjuer med konstnärer och annat som relaterar till utställningen. 

  



 

I höst presenterar Bonniers Konsthall den brasilianska konstnären Laura Limas första 

separatutställning i Norden. Hon har tidigare gästat konsthallen som del av grupputställningen 

Spiralen och kvadraten, 2011.  

Laura Limas främsta material är den mänskliga kroppen. Den återkommer i nästan alla hennes verk. 

Som i Marra som visades på Bonniers Konsthall 2011 där två nakna män stångades förenade av en 

tyghuva. Denna gång befolkar Laura Lima konsthallen med helt nya karaktärer och installationer. I 

Installationen Den nakna magikern får vi träffa en magiker som ihärdigt jobbar i ett rum fyllt från tak 

till golv med olika föremål, som har samlats in speciellt för utställningen. I Bar/Restaurang arbetar en 

bartender som serverar öl till olika geometriska objekt som ser ut att vara tagna ur den brasilianska 

konsthistorien.  

Utställningen är i ständig förändring där den personliga upplevelsen spelar en central roll. Snarare än 

att titta på ett enskilt konstobjekt kommer betraktaren träda in i en särartad värld och utforska den 

på egna villkor. Vi möter inte bara Laura Limas magiska och hemlighetsfulla värld utan också den 

brasilianska konsttraditionen där kroppen, tiden och förändringen löper som en röd tråd.  

I Laura Limas konst finns en stark spänning mellan det som visas och det som kvarstår som en 

hemlighet. Magikern visar sina tricks öppet för sin publik och hans avklippta frackärmar låter honom 

inte dölja några kort i ärmen. Men vad han egentligen gör förblir en bevarad hemlighet. 

Bar/Restaurang  



I utställningen spelar också Lauras Limas mer storskaliga installationer mot en serie mindre verk som 

verkar i skymundan och bär på väl bevarade hemligheter. Ett par av de mindre verken kommer att 

oannonserat dyka upp i utställningen vid vissa tillfällen. I installationen Choice väljer besökaren att gå 

in ensam i ett mörkt rum och bär med sig hemligheten om vad som hände där ut. Laura Limas konst 

rymmer en generös inbjudan till betraktaren att bli del av en värld fylld av fantastiska upplevelser. 

 

 

Den nakna magikern 

 

 

 

  



Bonniers Konsthall öppnade hösten 2006 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst. 

Med ett program som består av utställningar, seminarier, publikationer, visningar, med mera, stödjer 

konsthallen tillkomsten av och mötet med samtidskonsten. Bonniers Konsthall introducerar nya 

konstnärskap i Sverige och arbetar både med konstnärer som befinner sig i början av sin bana och 

med att ge mer etablerade konstnärer möjlighet att skapa nya verk. 

Bonniers Konsthall har sitt ursprung i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse som bildades 1985 av Jeanette 

Bonnier till minne av dottern Maria (1964-1985) som omkom i en bilolycka. Stiftelsen delar årligen ut 

stipendier till unga svenska konstnärer.  

För mer information besök http://www.bonnierskonsthall.se/ 
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Välj ett verk och berätta om ditt intryck!  

Använd stödfrågorna och gå runt i utställningen och välj ut verk som du tolkar med hjälp av 

stödfrågorna. Presentera sedan dina tolkningar för klassen och berätta varför just detta verk 

tilltalade dig.  

 

1. Beskriv verket du valt! Hur upplever du det?  

 

2. Vilket material och vilken teknik har konstnären använt sig av? 

 

3. Består verket av olika delar? Hur förhåller de sig i så fall till varandra? 

 

4. Hur är konstverket placerat? Har det någon betydelse var du står, sitter eller rör dig för 

hur du betraktar konstverket? 

 

5. Spelas det upp någon berättelse i konstverket? 

 

6. Finns det någon tydlig idé bakom konstverket? Försök att formulera den för dig själv! 

 

7. Ser du hur arbetet bakom konstverket gått till? 

 

8. Berättar titeln vad konstverket handlar om? Förändrar titeln vad du upplever? 

 

9. Vilka associationer/känslor får du?  

 

10. Varför valde du det här konstverket? 


