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SKOLVISNINGAR PÅ BONNIERS KONSTHALL 

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! 

Följ med på en visning! 

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

längd är ca 30 minuter. Max antal deltagare 25 pers/grupp. Vi rekommenderar dock att hålla 

grupperna mindre för att få möjlighet till fördjupat samtal. Det går jättebra att dela upp klassen i 

två grupper och boka två visningar efter varandra.  

Fri entré 

Sedan 5 februari 2015 är det alltid fri entré för alla till Bonniers Konsthall. 

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. Vi har tyvärr ingen matsäcksrum 

i konsthallen.  

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).

mailto:visning@bonnierskonsthall.se
http://www.bonnierskonsthall.se/boka-skolvisning


TIPS FÖR LÄRARE 

Läs på innan ni besöker konsthallen 

Vid första besöket på en konsthall kan det vara svårt för eleverna 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 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 

diskussioner! 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 per-

sonliga 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 an-

blick 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. 



INSOMNIA 

Utställningen Insomnia kretsar kring sömnlöshet som kulturellt symptom. Den sammanför en 

grupp samtida konstnärer – Carsten Höller, Katarina Löfström, Julia Feyrer & Tamara 

Henderson, Kate Cooper, Leif Elggren och Rafaël Rozendaal – och historiska nyckelverk av Maya 

Deren, Mladen Stilinović och Andy Warhol. Tillsammans skapar konstnärerna en plats där sömn 

och vakenhet, vila och rörelse, drömlik frånvaro och rastlös tillgänglighet blandas, och där verken 

håller konsthallen vaken dygnet runt. 

Våra sömnvanor förändras tillsammans med våra levnadsvanor i stort och teknikens utveckling 

har sedan länge frikopplat oss från ljusets naturliga variationer. Gränserna mellan dag, natt och 

olika tidszoner har suddats ut – det verkar som att vi skapat en kultur som har slutat sova. Det 

envisa ljus och den aktivitet som sökt sig in i våra privata vilorum ställer kritiska frågor kring vår 

samtid, kring hur vi lever i världen och hur vi organiserar och kontrollerar våra kroppars olika 

faser av arbete och vila. Utställningen Insomnia ramar in det mentala och kulturella tillstånd som 

vår tids ständiga tillgänglighet skapar. 

Two Roaming Beds (Grey), 2015. Målat stål, elektrisk motor, 3D-printad nylon, gummihjul, kablar, elektronik, LED-lampa, 

akrylglas, telefonladdare, madrasser, sängkläder, bläck, pennor. 2 delar, varje ca 130 x 210 x 100 cm. Hastighet: 0,7 meter per 

minut. Unik. © Carsten Höller. Courtesy of the artist, Hayward Gallery, London, Pirelli HangarBicocca, Milan, och Bonniers 

Konsthall, Stockholm. Foto: Per Kristiansen. 



KONSTNÄRER I INSOMNIA 

Leif Elggren 

Leif Elggrens installation utgår från Sigmund Freud och hans arbete med psykoanalysen. 1938 

flydde Freud nazisterna i Österrike och bosatte sig i ett hus vid Hampstead i London. Idag är 

huset ett museum och i samlingen finns bland annat den berömda divan där patienterna 

behandlades. När Elggren besökte museet 2012 gjorde han en ljudinspelning under divanen, i ett 

försök att registrera vad, om något, som dröjer sig kvar av de många samtal och bekännelser som 

ägt rum där. I en serie fotografier syns divanens under- och ovansida.  

I serien As if I was my Father (Under the Sofa) syns en man och en annan soffa. Det är konstnären 

själv som iklädd sjukhuskläder liknande sin egen fars, ramlar ur soffan gång på gång. Elggren har 

sedan barndomen krupit in under sängar och soffor för att läsa, tänka och teckna. Fotoserierna i 

utställningen kan ses som en fortsättning på barndomens aktiviteter och drömmar.  

Leif Elggren (f. 1950) är en författare, konstnär och tonsättare som bor och arbetar i Stockholm. 

Hans arbete handlar ofta om drömmar, subtila absurditeter och sociala hierarkier som vänts upp 

och ner. Han är känd för sina många samarbetsprojekt, såsom musikprojektet Guds Söner och 

Konungarikena Elgaland-Vargaland (KREV), som han grundat tillsammans med konstnären Carl 

Michael von Hausswolff, och där han åtnjuter titeln Kung. Han bor och arbetar i Stockholm. 

Carsten Höller 

Carsten Höllers Two Roaming Beds (Grey), 2015, består av två identiska robotsängar, kliniska i sin 

utformning och med ett automatiskt styrsystem. De två sängarna vandrar runt i 

utställningssalen, den ena leder den andra i ett synkroniserat och spegelvänt mönster. På 

sängarna sitter pennor som ritar mönster på golvet medan sängarna rör sig, och lämnar på så 

sätt spår som blir en del av utställningen.  

Sängarna är tomma dagtid, men utvalda kvällar förvandlas Bonniers Konsthall till hotell. Under 

natten rör sig sängarna runt, och gästerna somnar på en plats i rummet och vaknar någon 

annanstans.  

Den belgiske konstnären Carsten Höller (f. 1961) delar sin tid mellan Sverige och Ghana. I sin 

konst skapar han ofta miljöer och situationer där utställningsbesökarna inbjuds att vara 

deltagare. Han intresserar sig för olika sorts sinnesförnimmelser och använder sin bakgrund som 

biolog för att undersöka och ifrågasätta mänskliga förhållanden.  



Julia Feyrer och Tamara Henderson 

Konstnärerna Julia Feyrer och Tamara Henderson började samarbeta 2009. Tillsammans gör de 

filmer, installationer, skulpturer och böcker. I sitt arbete framkallar de ofta platser där dröm och 

verklighet sammansmälter. De delar intresset för kropp, tid, sömn och hypnos – idéer som knyter 

an till surrealisternas arbeten med automatisk skrift och poesi. I Insomnia medverkar Feyrer och 

Henderson med två verkserier. 

The Canadian Secretary var titeln på en kanadensisk tidskrift som riktade sig till sekreterare. 

Här intresserar sig Feyrer och Henderson för sekreterarens historiska roll; en hårt 

yrkesarbetande kvinna som förväntades vara hjälpsam, tillgänglig och vänlig. The Secretary är 

speciellt framtagen för utställningen och skulpturen har formen av en hand som är direkt hämtad 

från loggan för kanadensiska gula sidorna, ett viktigt redskap för sekreteraren. Feyrer och 

Henderson har förstorat loggan, gjort den mer aggressivt feminin och fyllt den med energidryck. 

Skulpturen står på ett ställ format som gula sidorna. Det relaterade verket Canadian Secretary 

består av uppförstorade avmålade omslag från tidningen The Canadian Secretary årgång 1984. 

På väggen sitter också originalsidor från tidskriften. 

I den andra verkserien har Julia Feyrer och Tamara Henderson utgått ifrån maran eller haggan. 

Enligt folktron är det ett väsen som hemsöker de sovande. Maran beskrivs ofta som en 

skräckinjagande varelse som sätter sig på ens bröst när man ligger i sängen, vilket framkallar 

panik och andnöd. Ordet mardröm kommer från det fornnordiska ordet mara, men idag har 

tillståndet fått den mer vetenskapliga förklaringen sömnparalys, ett tillstånd mellan sömn och 

vakenhet. 

Julia Feyrer och Tamara Henderson , Del av Canadian Secretary, 1-6, 2016. Foto: Jean Baptiste Béranger 



Den storskaliga skulpturen The Old Hag gjordes för en utställning på den kanadensiska ön New 

Foundland, där konstnärerna samlade föremål och biologiskt material som de satt samman till en 

egen version av maran. The Old Hag Bottle är en specialtillverkad flaska som innehåller en 

valerianatinktur och i Nighttime Press Bar for Dreamers utforskas drömliknande tillstånden vidare. 

System of a Hag kan liknas vid marans cirkulationssystem. 

Julia Feyrer och Tamara Henderson The Old Hag, 2015-2016. Foto: Jean Baptiste Béranger. 

Kate Cooper 

I verket Rigged undersöker Kate Cooper den datorgenererade kroppen och skapandet av könade 

bilder. Installationen använder ett språk vi känner igen från marknadsföringens sfär, med stora 

bilder och videos som för tankarna till kommersiella platser såsom flygplatser och köpcentrum. 

Utställningsrummet fylls av en armé av perfekta kroppar, laddade med våld och begär. Genom 

dessa fiktiva kroppar ifrågasätter konstnären hur vi ser på representation. Vad kan de här 

bilderna göra – kan vi ge dem makt och sätta dem i arbete? Dessa digitala kvinnor kan vara 

ständigt aktiva, medan våra riktiga kroppars arbete ofta är slitsamt, ibland otacksamt, och alltid 

villkoras av vårt behov av vila och ersättning.  

Kate Cooper (f. 1984) är en brittisk konstnär baserad i London och Amsterdam. I sitt arbete berör 

hon frågor om bild, representation och arbete i en digital tidsålder, genom att använda vad hon 

kallar ett hyperkapitalistiskt språk. Hon driver flera samarbetsprojekt, bland annat 

konstnärsstudion Auto Italia South East i London, där hon utforskar alternativa former att 

organisera konstnärligt arbete. 



Katarina Löfström 

Ljus, perception och hur vi väljer att tolka vår omvärld är återkommande teman i Katarina 

Löfströms videoverk och installationer, såväl som hennes tro på bildens egen förmåga att skapa 

mening, utan förklarande text. Hon arbetar löpande med konstens potential att bryta sig fri från 

traditionella beteendemönster och rationellt tänkande. I videoverket Downhill blir en nattlig 

bergochdalbanetur ett sätt att undersöka hur olika medvetandenivåer kan ta fysisk form. Det blir 

också en undersökning av hur gränserna mellan medvetande och att förlora kontrollen ser ut. 

De runda cirklarna (P.O.V. #1-33) visar utsnitt från filmen Downhill. Verken blir utkikspunkter 

där blickens perspektiv är intakt och hårt kontrollerat, men där den frusna bilden ger 

betraktaren en möjlighet att stanna upp mitt i filmens snabba rörelse. 

Katarina Löfström, stillbild ur Downhill, 2015 

Verket the Loop (The End) består av en glödlampa som loopar frasen ”The End” i morsekod. 

Samuel Morse (1791-1872) övergav sin konstnärskarriär för att bli uppfinnare och 1844 

telegraferade han sitt första meddelande. Verkets blinkande lampa upprepar sitt budskap i 

oändlighet, och ställer frågor kring mening, förgänglighet och den banala svårigheten i att 

slutföra någonting.  

Katarina Löfström (f. 1970) arbetar främst med video, digitala animationer, interaktivt ljud och 

skulpturala installationer. Hon har en bakgrund i musikindustrin, där hon under slutet av 90-talet 

arbetade med regissören Jonas Åkerlund och skrev manus till musikvideos för bland andra 

Madonna, The Prodigy, Moby och Metallica. Hon bor och verkar i Stockholm. 



 Rafaël Rozendaal 

I sin konst leker Rafaël Rozendaal med idén om det ständigt aktiva och konstant tillgängliga. Han 

använder internet som sin kanvas, och arbetar med hemsidor, installationer, digitala målningar, 

föreläsningar och haiku. I utställningen på Bonniers Konsthall visas 15 hemsidor på fem skärmar, 

en hemsida om dagen i en växlande sekvens. De är obestämbara i storlek, oändliga i tid och alltid 

tillgängliga på internet.  

Under utställningens gång kommer Rafaël Rozendaals verk även att ta över Bonnier Konsthalls 

hemsida nattetid, och visas på Stureplansskärmen i centrala Stockholm. Rafaël Rozendaal 

(f.1980) är uppväxt i Nederländerna och Brasilien. Han bor och verkar i New York. 

Passa på att uppleva Rafaël Rozendaals verk i klassrummet! Alla hemsidor finns på webben på 

www.newrafael.com/websites

Installationsvy. Rafaël Rozendaal,  Falling Falling .com, 2011 



HISTORISKA VERK I UTSTÄLLNINGEN 

Mladen Stilinović (1947-2016) är känd för sina filmer, collage, foton och performance där han 

speglar och ifrågasätter de ideologiska tecken som formar samhället. Stilinović var verksam i det 

forna Jugoslavien under kommunistregimen och i mitten av 1970-talet började han visa sina verk i 

utställningar utomhus. I sin konst föreslår han ett radikalt perspektiv där latheten och sömnen är 

en central del. 

I fotoserien Artist at Work ligger han och sover i sin ateljé och i textverket The Praise of Laziness 

från 1993 skriver han en hyllning till latheten. Stilinović vill visa att vilopausen och sömnen är lika 

centrala delar av ett konstnärskap som något annat.  

Visas på Bonniers Konsthall 24 sept – 20 nov: 

Maya Deren (1917-1961) är en av USA:s viktigaste experimentella filmmakare. Hon var verksam 

under 1940- och 50-talen och via poesi, litteratur, konst och koreografi hittade hon avant-

gardefilmen som blev hennes viktigaste uttrycksfält. 1943 gjorde hon filmen Meshes of the 

Afternoon, en av de mest betydande amerikanska experimentfilmerna. I en serie dansfilmer 

intresserar sig Deren för kamerans relation till dansarnas kroppar.  

För The Very Eye of Night från 1959 samarbetade hon med studenter från Metropolitan Opera 

Ballet School. I en filmisk ritual svävar dansare över en natthimmel där de tyngdlösa kropparna 

Mladen Stilinović, Artist at Work Foto: Jean Baptiste Béranger 



(avbildade som fotografiska negativ) bildar olika stjärnbilder, och Deren arbetade med 

motsatspar som positiv/negativ, dag/natt och ljus/mörker. Till filmen spelas kompositören Teiji 

Itos specialskrivna musik med träblåsinstrument och slagverk.  

Visas på Bonniers Konsthall 23 nov – 22 jan: 

Andy Warhol (1928-1987) är en av popkostens främsta företrädare. Han arbetade med måleri, 

text, tryck och film. Sleep från 1963 är Warhols första svartvita film och ett experiment med 

mediet. I dryga fem timmar syns poeten John Giorno sova i sin lägenhet och filmen är gjord i en 

enda tagning. Warhol fortsatte att spela in sitt eget och vännernas liv där han undersökte ämnen 

som intimitet, tid och repetition. I utställningen på Bonniers Konsthall visas ett utdrag på 40 min 

från Andy Warhols Sleep. 

Maya Deren, The Very Eye of Night : Jean Baptiste Béranger 



KORT OM BONNIERS KONSTHALL 

Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst i centrala 
Stockholm. Den trekantiga glasbyggnaden är ritad av Johan Celsing och ligger precis vid 
tågspåren, mellan centralstationen och Sankt Eriksplan. Sedan starten 2006 har 
Bonniers Konsthall arbetat med att visa och diskutera konst från hela världen. 
Verksamheten tar avstamp i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse och är icke vinstdrivande. 

Sedan februari 2015 är det fri entré till utställningarna i konsthallen, vilket bottnar i en 
vilja att sprida och öka kunskapen om samtidskonst. 

På Bonniers Konsthall visas både svenska och utländska konstnärer, både redan kända 
namn och de som inte ännu hittat ut till en bredare publik. Den största delen av 
programmet utgörs av egenproducerade utställningar. Det kan vara grupputställningar 
som vill sätta konsten i ett större, kulturellt sammanhang, såväl som presentationer av 
enskilda konstnärer där det ofta produceras nya konstverk särskilt för utställningen. 

För mer information besök www.bonnierskonsthall.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på omslaget: Kate Cooper, stillbild ur Rigged, 2014 

http://www.bonnierskonsthall.se/


 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
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. Hittar du någon berättelse i konstverket? 

 

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

 

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? 


