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Bonniers Konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst. 
Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag 
och som tar upp teman och belyser vår tids frågeställningar. Samtidskonstens 
gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. 

Våra utställningar ger dig möjlighet att arbeta enligt skolans läroplan och mål 
inom flera olika ämnen. Häftet du håller i din hand är ett inspirationsmaterial som 
genom frågeställningar och aktiviteter är tänkt att skapa vägar in i konsten. De 
sista sidorna innehåller lektionsupplägg som du kan anpassa för och använda i 
klassrummet. 

SKOLVISNINGAR PÅ BONNIERS KONSTHALL

Följ med på skolvisning

Bonniers Konsthall erbjuder kostnadsfria visningar till och med åk 3 på 
gymnasiet, samt för SFI-klasser. Visningens längd är cirka 30 minuter, och 
anpassas efter gruppens förkunskaper och ålder. Om ni är en stor grupp kan det 
vara bra att dela upp er i flera visningar.

Konsthallsvärdar

Våra skolvisningar hålls av våra konsthallsvärdar. Alla värdar är verksamma 
konstnärer eller konstvetare och ger 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 ons kl. 12-20, tor-sön kl. 12-17. För bokning och 
information vänligen kontakta Sara Dahlström på 08-736 42 40 (mån-tis kl. 9-17) 
eller mejla oss (alla dagar) på 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 gruppen, 
men lärare har ett huvudansvar för de elever de har med sig. Innan besöket kan 
du som lärare gärna uppmärksamma eleverna på att man inte får röra konsten. 
Vi har tyvärr inget matsäcksrum i konsthallen.



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.

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.

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. 
Börja gärna med enkla och konkreta frågor kring verket för att sedan fördjupa 
frågeställningarna. Tänk på att ta till vara på barnens kommentarer och 
uppmuntra dem att utveckla sina reflektioner kring verket.



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. Det 
kan kännas mindre läskigt att dela med sig av sina tankar och idéer i en stor 
grupp när man först har fått testa dem i ett mindre sammanhang.

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. En utställning kan växa och man kan få 
en annorlunda upplevelse när man ser om den flera gånger. Reflektera över hur 
upplevelsen av verken och utställningen förändras. En trygg miljö skapar även en 
trygghet för tolkning och reflektion.

Ta god tid på er 
och använd gärna 
informationsmaterialet
på plats

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



LAWRENCE ABU HAMDAN

Abu Hamdan är född 1985 i Amman, Jordanien och växte upp i England. Han 
är konstnär och ljudanalytiker, och har en bakgrund inom musik. Han har en 
bred praktik som innefattar film, fotografi, audiovisuella installationer och 
performance. 2019 erhöll han det prestigefyllda Turnerpriset tillsammans med 
konstnärerna Helen Cammock, Oscar Murillo och Tai Shani, som bildade ett 
tillfälligt kollektiv för att gemensamt kunna ta emot priset.

För Lawrence Abu Hamdan är konsten ett verktyg för att vi ska lyssna. Lyssna 
på det som sällan räcker som bevis i media och rättegångar, och på de som bär 
vittnesmål av det som han kallar för ”dirty evidence”. Hans samhällsengagemang 
och ljudanalyser har gjort att han kallats in som expertvittne vid UK Asylum 
and Immigration Tribunal. Han har även samarbetat med organisationer som 
Amnesty International och Defense for Children.

Utställningen Dirty Evidence är en av konstnärens största hittills och innehåller 
både nya och äldre verk som har gemensamt att de utforskar frågor om 
vittnesmål och bevis.

Lawrence Abu Hamdan, Walled Unwalled, 2018. Single channel video installation, color, sound, 20:04 min.



I vårt vardagliga liv är vi omgivna av det osynliga. Värmevågor, ljudvågor, 
radiovågor, minimala partiklar som kallas myoner – de rör sig genom väggar och 
bär på information som kan användas för att övervaka, frikänna eller anklaga. 
Informationen kan till och med användas som vapen. 

Verket Walled Unwalled består av en sammanlänkande serie berättelser som alla 
har sin utgångspunkt i rättsfall där ljud som hörts eller upplevts genom väggar 
eller dörrar varit en viktig del av bevisföringen. Ljud som tagit sig igenom till 
synes ogenomträngliga barriärer.

Hela filmen är iscensatt i tre ljudstudior i Funkhaus i Östberlin, tidigare den 
statliga radiostationen i Östtyskland (DDR), som en gång brukade sända 
propaganda i hela östblocket och över Berlinmuren.

Walled (Unwalled)



Verket Once Removed är en filminstallation och ett slags porträtt av tidsresenären 
Bassel Abi Chahines liv och arbete. Abi Chahine är en 30-årig författare och 
historiker som har lyckats skaffa sig en omfattande samling av sällsynta 
föremål, fotografier och intervjuer från People’s Liberation Army (PLA) och den 
socialistiska yrkesarmén Progressiva socialistpartiet (PSP) som leddes av Walid 
Joumblatt under det libanesiska inbördeskriget (1975–1990). Abi Chahine har 
under sitt samlande lärt sig avläsa och identifiera militär utrustning i var och en 
av sina bilder. Allt ifrån kamouflagemönster till varje AK-47:as ursprung, om den 
är bulgarisk, polsk, sovjetisk eller kinesisk.

Denna omfattande analys och efterforskning gjordes i jakten på material som 
kunde återskapa det han beskriver som återblickar och oförklarliga minnen från 
ett tidigare liv. Genom sitt undersökande insåg Abi Chahine att de tydliga och 
personliga minnena från kriget som han hade levt med under hela sitt liv berodde 
på att han var en reinkarnation av soldaten Yousef Fouad Al Jawhary, som dog 
när han var 17 år gammal den 26 februari 1984 i staden Aley, Libanon.

Sedan krigsslutet i Libanon har det i nationens intresse ansetts nödvändigt 
att undertrycka specifika detaljer som rör sekteriska konflikter för att inte 
trigga ytterligare spänningar mellan de tidigare stridande parterna. Detta har 
inneburit att Abi Chahines generation växte upp med rykten, berättelser och 
antydningar om att inte ställa alltför många frågor. Ändå kände tidigare soldater 
och befälhavare för PSP sig bekväma med att bryta mot denna regel och delade 
med sig av information till Abi Chahine, som t.ex. personliga fotografier och 
föremål, eftersom de håller för sant att han är en av deras tidigare kamrater. Hans 
reinkarnation och efterforskningar är oskiljaktiga. För Abi Chahine är avsikten 
inte att avslöja de nedtystade händelserna om vad som hände under kriget som 
han har uppdagat, utan snarare att söka materiella och konkreta spår om att 
det överhuvudtaget skedde, och framför allt, trots att han inte levde vid tiden för 
händelserna, att det hände honom.

Once Removed



Det stora verket Earwitness Inventory består av 96 objekt, som alla kommer från 
rättsliga fall där ljudbaserade bevis utmanas och ljudbaserade minnen måste 
återkallas. Det är ett bibliotek med objekt som kan användas som ett redskap för 
minnet. Dessa objekt omfattar både ljud som har använts i intervjuer som Abu 
Hamdan gjort med hörselvittnen för att underlätta rekonstruktionen av brott, och 
ljud som hänförs till berättelser där oväntade ljudanalogier uppstod, till exempel 
när en byggnad kollapsar i ett slukhål och det ”låter som popcorn”.

I videon After SFX, som är installerad i mitten av rummet, vidareutvecklas 
objektens historia med en animerad text där man kan läsa korta berättelser kring 
dem, som tillsammans representerar samlingen som helhet. Medan Earwitness 
Inventory använder de tysta objekten själva, vilket kräver att besökaren aktiverar 
sitt hörselsinne i tanken, är After SFX en film med ljudet från inspelningarna av 
objekten. Det som framträder är en loop av akustiska spillror och ljudbaserade 
minnen av våld som inte går att skilja från biofilmens ljud. Dessa två delar står för 
ett språk som vi ännu inte talar, ett språk av och mellan objekt.

Earwitness Inventory och After SFX



Detta verk är gjort gemensamt av Lawrence Abu Hamdan och Bassel Abi 
Chahine, som förekommer i filmen Once Removed. Abi Chahine är reinkarnationen 
av Yousef Fouad al Jawhary, en soldat i det Progressiva socialistpartiets (PSP) 
milis och ett offer i samma krig, död vid 17 års ålder 1984. För att trigga minnen 
från sitt tidigare liv har Abi Chahine letat efter platser i fotografier där hans 
tidigare milis var aktiv. Han har sedan försökt återskapa det ursprungliga fotots 
kameraposition i det nutida landskapet. Före- och efterbilderna i Shot Twice (By 
the Same Bullet) utgör kärnan i en berättelse där Abu Hamdan låter bildernas 
skillnader och likheter berätta en historia om det historiska och nutida Beirut.

Vid en snabb blick ser det ut som om kriget upphörde, men det genomsyrar 
ändå Abi Chahines bilder. Vi ser det i det till synes vardagliga, såsom 
frånvaron av trottoarer i nutidens Beirut, vilket är ett resultat av avreglerad 
fastighetsexploatering och förstörelsen av det offentliga rummet. Vi ser det i 
den lutande kameravinkeln Abi Chahine använder för att till exempel inte få 
med en vägspärr som uppförts av parlamentets talman, en tidigare PSP-soldat, 
vars nuvarande rättsliga myndighet för att sätta upp vägspärrar används för att 
annektera land och skaffa sig billiga fastigheter med havsutsikt.

Samtidigt som verket avslöjar Beiruts skiftande arkitektur och hur en fientlig 
form av fred har kommit att forma staden, visar det oss också något annat. Den 
visuella ytan på Abi Chahines före- och efter-bilder rymmer tecken på vittnesmål. 
I likhet med muntligt vittnesmål om trauma, där avvikelser från talets normer 
kännetecknar den traumaöverlevandes vittnesmål, motsvarar de felaktiga 
positionerna i bilderna vittnesmålets begränsningar eller brister, stamningar 
och tystnader. Det är ofta i minnets brister och ofullkomlighet, i oordning, 
mållöshet eller i de tydliga felaktigheterna som vittnets trauma är inristat. Det 
är vittnesmålets ofullständighet som vittnar om våldets faktum. Abi Chahine 
ger oss sina två existenser och deras asymmetriska närhet. Vi ser oförmågan för 
en traumaöverlevande att till fullo få tillgång till sitt förflutna i nuet. Vi ser att 
minnet är som förändringar i landskapet i en stad där vissa vinklar kommer att 
vara utom räckhåll.

Shot Twice (By the Same Bullet)



2016 arbetade Lawrence Abu Hamdan med Amnesty International och Forensic 
Architecture för att göra en ljudbaserad utredning kring den syriska regimens 
fängelse i Sayndaya, 25 km norr om Damaskus. I detta fängelse har över 
13 000 personer avrättats sedan protesterna i Syrien inleddes 2011. Fängelset 
är oåtkomligt för oberoende observatörer och övervakare. Minnet hos de få som 
släpptes är den enda tillgängliga källan för att få kännedom om och dokumentera 
de övergrepp som sker där. Emellertid var fångarnas förmåga att se någonting 
i Saydnaya mycket begränsad, eftersom de för det mesta hölls i mörker, 
hade ögonbindel eller tvingades täcka ögonen på annat sätt. Som ett resultat 
utvecklade fångarna en skarp ljudkänslighet. 

Abu Hamdan arbetade med överlevandes vittnesmål för att hjälpa till med att 
rekonstruera fängelsets arkitektur och få inblick i vad som sker därinne. Sedan 
utredningarna avslutades har Abu Hamdan utarbetat en växande mängd bevis 
som rör projektets bräckligare sanningar; verk där mänskligt minne, arkitektur, 
våld och återuppbyggnadsprocesser sammanflätas och blir omöjliga att förenkla 
för språket och det akuta försvaret av mänskliga rättigheter.

Verket som visas på Bonniers Konsthall kommer från denna undersökning. 
Ljuslådan dokumenterar hur de intagnas viskningar blev fyra gånger tystare 
efter att protesterna började 2011; de visar en minskande ljudnivå, från höger till 
vänster, hos en röst som talar i normal samtalston, en röst som visar på vilken 
ljudnivå man kunde prata i Saydnaya före 2011 och slutligen på vilken nivå man 
kunde prata efter 2011-protesterna. Ljudnivån minskade med 19 decibel och 
denna minskning är ett bevis på omvandlingen av Saydnaya från ett fängelse till 
ett dödsläger. ”I dessa 19 decibel kan vi se röstens försvinnande och de försvunnas 
röst.” - Lawrence Abu Hamdan

Saydnaya (the missing 19db)



LEKTIONSUPPLÄGG

Bild/Samhällskunskap

I verket Shot Twice (By the Same Bullet) har Bassel Abi Chahine via fotografier 
letat upp platser där Yousef Fouad Al Jawharys milis varit aktiv. På platserna har 
han försökt rekonstruera bilderna genom att använda samma kameraposition.

Uppgift: Jämför!
Välj ut en plats i Stockholm. Sök arkivbilder av platsen på t.ex Stockholmskällan. 
Spara ner eller skriv ut bilden och besök platsen. Försök rekonstruera bilden 
genom att använda samma vinkel, utsnitt m.m. när du fotograferar. I klassrummet 
jämför du de två olika bilderna. Vad har förändrats? Byggnader? Vägar? Varför 
har platsen förändrats, vilka samhälleliga beslut ligger till grund? Hur påverkar
det människorna som rör sig där? 

Försök komma på svar på egen hand. Diskutera sedan i helklass.

Engelska/Svenska

I utställningen får vi många exempel på hur människor upplever ljud olika. Dels 
hur ljud kan upplevas som outhärdligt starka för den som är nödställd och rädd, 
men också hur populärkultur skapar förväntningar på hur vi tänker att något 
ska låta, samt att många ”öronvittnen” beskriver ljud de är ovana vid genom att 
använda mer vardagliga läten som jämförelse. Exemplen i utställningen kommer 
från audiella vittnesmål - alltså vittnesmål från någon som hört något som 
eventuellt kan användas som bevis i en rättegång.

Uppgift: Berätta!
Skriv ett kåseri om ljud. Kanske har du upplevt att du trott att du hört en sak 
men att det visade sig vara något annat? Kanske har du bara hört en granne men 
aldrig sett personen? Du kanske har haft en uppfattning om hur en sak bör låta 
men att det sedan visade sig att den lät helt annorlunda?

I verken Once Removed och Shot Twice (By the Same Bullet) berörs inbördeskriget i 
Libanon genom Bassel Abi Chahines berättelser.

Uppgift: Undersök!
Vad var bakgrunden till kriget? Vilka var inhemska allierade och vilka var de 
utländska parterna? Vad har varit efterspelet?

Historia



Fysik

Konstnären Lawrence Abu Hamdan kallar sig för ett ”private ear”. I verket 
Walled/Unwalled får vi höra berättelser om hur ljud har använts i vittnesmål. Ljud 
som hörts genom väggar eller dörrar.

Uppgift: Bli ett ”private ear”
Undersök ljudvågornas rörelse tillsammans med klassen. Hur påverkar stängda 
dörrar och väggar ljudets framfart? Låna ett instrument från musiksalen (t.ex 
en trumma) och låt någon i klassen spela i klassrummet. Mät ljudnivån med 
en ljudmätare. Gå sedan ut ur klassrummet och stäng dörren. Mät ljudet igen. 
Fortsätt rör er bortåt med fler väggar och fler stängda dörrar och mät ljudet 
kontinuerligt. Hur många väggar och dörrar krävs det för att ni inte längre ska 
höra instrumentet? Diskutera hur ljudets vibrationer rör sig. Hur kan ljudet ta sig 
förbi en dörr? Varför stänger vissa material ute ljud bättre än andra?

I verken Once Removed och Shot Twice (By the Same Bullet) söker Bassel Abi Chahi-
ne spår efter sitt tidigare liv som soldaten Yousef Fouad Al Yawhary som dog som 
17-åring i Libanons inbördeskrig. Bassel är alltså en reinkarnation av Yousef.

Uppgift: Forska!
Inom vilka religioner finns reinkarnation som inslag? Bassel Abi Chahine är 
drus, vad innebär det? Vad är skillnader och likheter mellan drus och islam? Hur 
menar druserna att reinkarnation går till? Jämför med andra religioners syn på 
reinkarnation.

Religion

Lawrence Abu Hamdan, Once Removed, 2019. Digital video, color, sound 29:11 min. Video Still.


