


Kära besökare,
 
Under våren visas Mona Hatoums konstnärskap på två platser 
samtidigt i Stockholm: på Magasin III Museum for Contemporary 
Art i Frihamnen och på konsthallen Accelerator vid Stockholms 
universitet. Det är ett sätt att skapa fler perspektiv och fördjupning för 
våra besökare. Platsernas skilda kontext och fokus ger olika ingångar 
till Mona Hatoums mångfacetterade verk, som kretsar kring ständigt 
aktuella politiska och sociala ämnen.
 
Magasin III:s samling är en källa för nya presentationer och 
omtolkningar. Genom åren har museet arbetat med konstnärer av 
vilka det idag finns större verksgrupper i samlingen. Dessa lyfts 
emellanåt fram igen och visas i relation till det konstnärerna ägnar 
sig åt idag. År 2004 presenterades Mona Hatoums konstnärskap 
i en omfattande utställning på Magasin III. För det tillfället 
skapade Hatoum speciellt installationen Undercurrent (2004), 
en s.k. Magasin III Produktion, som sedan dess ingår i museets 
samling. Nu, 18 år senare, återbesöker vi konstnärskapet med ett 
utställningsprojekt på två platser.
 
Mona Hatoum – Revisit på Magasin III reflekterar över en tematisk 
cirkularitet i hennes konstnärskap och hennes tendens att återbesöka 
särskilda ämnen, former och metoder genom en mängd material och 
skalor. För utställningen har Mona Hatoum återigen skapat ett nytt 
verk: Electrified (variable IV) (2022), en skulptur som i tematik och 
material återkopplar till hennes Undercurrent. Båda verken inbegriper 
användningen av husgeråd och glödlampor som lyses upp av en 
fluktuerande elström, ett återkommande element i Hatoums arbete 
alltsedan hennes studieår under 1970-talet. Electrified (variable IV) 
visas tillsammans med andra verk av Hatoum, både ur Magasin III:s 



Accelerator och Magasin III har en lång gemensam historia. Idén om att bygga 

en konsthall vid Stockholms universitet är sprungen ur Masterprogrammet 

Curating Art, och i samtal mellan universitetet och Magasin III. Verksamheten 

instiftades 2015 av universitetets rektor och konsthallen fick sin plats i ett 

tidigare underjordiskt laboratorium för forskning inom acceleratorfysik. 

Drivkraften bakom Accelerator är att bidra till ett öppet och empatiskt 

samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig 

dialog. Accelerator invigdes i september 2019 och är en del av Stockholms 

universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Magasin 

III Museum for Contemporary Art och Familjen Robert Weils Stiftelse är 

Founding Patrons av konsthallen. 

Magasin III har sedan starten 1987 fokuserat på att stötta konstnärligt 

skapande och experimenterande. Besökare har numera möjlighet att, 

utöver aktuella utställningar, även ta del av processerna kring kommande 

utställningar, skapandet av nya verk och omhändertagandet av samlingen 

när den inte visas. I fokus står mötet med konsten, konstnärerna, museets 

medarbetare och andra specialister. Publiken får tillgång till rum och 

arbetsprocesser som sällan är öppna för allmänheten. Ambitionen är att 

erbjuda en djupare förståelse för konstnärskap och för hur kreativa idéer och 

visioner tar form, samt vad det innebär för en institution att förvalta dem. 

samling och lånade direkt från konstnären. Utställningen ger inblick i 
en praktik där äldre och nyare verk står i dialog med varandra. 
 
På Accelerator visas installationen Undercurrent tillsammans med 
två av Mona Hatoums tidiga videoverk. Verken kopplas till en pro-
gramverksamhet där konst och forskning för en dialog. Universi-
tetsmiljön skapar möjlighet till samtal om samhällets stora frågor och 
utmaningar. Accelerators programverksamhet vill, förutom att lyfta 
och belysa konsten, främja kunskapsutbyte och reflektion kring hur 
konst och vetenskap tar sig an aktuella samhällsfrågor utifrån sina 
respektive discipliner. Under Mona Hatoums utställning ser vi fram 
emot att diskutera ämnen som migration, identitet och (o)trygghet med 
såväl konstnärer och forskare som studenter och andra intresserade. 
 
Det är för oss en stor glädje att återknyta till Mona Hatoum och hennes 
arbete som fortsätter att engagera och beröra. Att dessutom samarbeta 
kring konstnärskapet utifrån våra institutioners respektive profil och 
fokus ser vi som en fantastisk möjlighet för oss alla till fördjupning i 
ett av vår samtids mest angelägna konstnärskap. Ett varmt tack till  
Mona  Hatoum och hennes team som har gjort utställningarna möjliga.

 
Richard Julin, konstnärlig ledare, Accelerator
Tessa Praun, museichef & chefsintendent, Magasin III

 
 
 



Ända sedan 1990-talets början har Mona Hatoum betraktats som en av 
vår tids mest betydelsefulla konstnärer. Genom installation, skulptur, 
performance, foto och video utforskar hon konsekvent frågor kring det 
bekanta och det främmande, hemmet och exilen, minnet och förlusten. 
Hatoums omfattande arbete anspelar på motstridigheten mellan dessa 
tillstånd och deras skiftande gränser. Något som vid första anblicken 
uppfattas som ett välbekant husgeråd kan genom förvridna skalor och 
oväntade material skifta associationer och bli till ett hotfullt redskap. 
Genom den sortens ständigt skiftande positioner ifrågasätter Hatoum 
etablerade sanningar och uppfattningar om världen. Perspektivet är 
ofta den enskilda individens i relation till det strukturella och institu-
tionaliserande våldet och maktutövandet. Dessa frågor kan härledas 
till Hatoums egen erfarenhet av exil och upplevelse av alienation, men 
är likväl allmängiltiga och aktuella frågor kring rotlöshet, förfrämli-
gande och förlust.  

Återbesöket som arbetsmetod 
I utställningen Mona Hatoum – Revisit är återbesöket närvarande 
som utställningsformat, men är även tydligt i Mona Hatoums egen 
arbetsmetod. Hennes praktik utgörs av ett konstant bearbetande 
och skildrande av återkommande teman, former och material. Att 
den icke-linjära arbetsmetoden här liknas vid ett återbesök och inte 
ett återvändande kan anas även i det ambivalenta perspektiv med 
vilket verken skildras. Besöket är till skillnad från återvändandet 
ett temporärt tillstånd. Det är perspektivet för den som ständigt 
förflyttar sig mellan sammanhang – en form av rotlöshet som kan 
associeras till ett tillstånd av fördrivning. Migrerandet mellan platser 
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och sammanhang kan även härledas till det moderna samhällets allt 
tydligare upplösning av hemmet som en isolerad geografisk plats. I takt 
med globaliseringen och samtidens krav på rörlighet blir följden också 
ett alltmer nomadiskt förhållande till hemmet – ett perspektiv som 
även skildras i Hatoums arbete. 
 
Mona Hatoum har valt tre av sina tidigare verk ur Magasin III:s 
samling (Quarters, 1996; Vicious Circle, 1999; Nature morte aux 
grenades, 2006–2007), som utställningen utgår från. I utställningens 
första del presenteras även det omfattande arkivverket Performance 
Documents, 1980–1987/2013, som ger en introduktion till Hatoums 
tidiga performativa praktik och hur den tydligt relaterar till hennes 
senare arbete inom skulptur, video och installation. För utställningen 
har Mona Hatoum även skapat verket Electrified (variable IV), 2022, – 
en installation som knyter an till ett experimenterande med köksgeråd 
och elektricitet som förekommit i hennes arbete alltsedan tidiga 
studieår under 1970-talet. 

De tidiga performanceverken – med kroppen som utgångspunkt
Ända sedan tidigt 1980-tal då Mona Hatoum arbetade med 
performance har kroppen varit central i hennes konstnärskap. 
Arbetsmetoden innebar en frihet i experimenterandet med 
tekniker och blev det uttryck med vilket hon kunde ta sig an frågor 
med tydligare politisk karaktär. Hatoums beslut att arbeta med 
performance hade även en pragmatisk bakgrund. Som nyexaminerad 
konststudent från Slade School of Art i London var det ett medium 
hon kunde arbeta med utan större ekonomiska resurser. I de tidiga 
performanceverken utforskade Hatoum ämnen som konflikt, hem 
och tillhörighet, genusrelaterade frågor och kroppen – ämnen 
som kom att bli fundamentala även i hennes fortsatta arbete med 
skulptur, installation, foto och video. Aktionerna tog plats såväl i 



gallerirummet som i stadsmiljön. Under perioden 1980–1987 gjorde 
hon ett trettiotal performanceverk, varav tolv av dessa är samlade och 
dokumenterade i Performance Documents. Verket består av skisser, 
anteckningar, dokumentationsbilder och videodokumentationer av 
en del av dessa performativa verk. Till arkivmaterialet finns korta 
verkbeskrivningar där Hatoum själv sammanfattar de performativa 
handlingarna. Det samlade arkivmaterialet ger en betydelsefull 
inblick i såväl hennes förberedande idéer för verken som i det faktiska 
utförandet – och i vissa fall även i publikens reaktion och interaktion.  

Arkitektoniska grundstrukturer och kroppen i genomlysning 
Med grund i det performativa började Hatoum under det sena 
1980-talet att arbeta med skulptur och installation. Trots uppbrottet 
från performancemediet behöll Hatoums efterföljande verk närheten 
till det performativa. Till skillnad från de tidigare verken, där hon 
själv utförde handlingar inför publik, skiftades fokus från konstnären 
till publiken som den aktiva deltagaren i mötet med objekten. Mona 
Hatoums skulpturer och installationer förhåller sig till den direk-
ta kroppsliga uppfattningen av formen och rumsligheten, vilket ger 
verken ytterligare en viktig dimension. Den massiva installationen Variation on Discord and Divisions, 1984

The Negotiating Table, 1983



Sängens konstruktion skildras även i de litografiska verken Untitled 
(bed springs) I, 2018, och Untitled (bed springs) II, 2018 – här i form 
av sängfjädrar. Det strikta rutnätet, som blir en abstraherad form 
i Quarters, har i de litografiska verken förvridits, likt vanställda 
skelett på en röntgenbild. I Hatoums arbete återkommer intresset för 
att synliggöra strukturella system av olika slag (som husstrukturer 
och grundstommar i den offentliga arkitekturen), eller kroppens 
struktur, sedd inifrån. I ett flertal tidigare verk finns övervakningen 
och den penetrerande blicken påtagligt närvarande. 1980 gjorde hon 
performanceverket Don’t smile, you’re on camera!, där hon bjöd in 
en publik till en aktion och vände blickfånget från sin egen kropp till 
besökarnas. Inför en sittande publik rörde sig Hatoum långsamt genom 
stolsraderna med en videokamera som var uppkopplad till en monitor 
och styrde vad som filmades. Publiken kunde följa hur Hatoum 

Quarters, 1996, består av nakna stålbalkar som utgör ett system av 
sängstommar. Verket har en arkitektonisk dimension: likt två koordi-
nataxlar som korsar varandra sträcker sig raderna av stommar i fyra 
riktningar. Sängarna är i det här fallet inte skapade för komfort – här 
anspelar de snarare på en tillfällig lösning eller en institutionaliserad 
massförvaring. Quarters är inspirerat av en vanvårdad fängelsecell 
som Hatoum besökte på Eastern State Penitentiary i Philadelphia.  

 
 
 

Quarters, 1996 Untitled (bed springs) I, 2018 Untitled (bed springs) II, 2018



Verket anspelade på såväl barndomens oskuldsfulla föreställning 
om röntgensynen som en övernaturlig superkraft, som den mer 
sociopolitiskt laddade frågan om kontroll och övervakning. Don’t 
smile, you’re on camera! är dokumenterat i både film och foto i det 
samlade verket Performance Documents, 1980–1987/2013. 

Gemensamt för verken Quarters, Untitled (bed springs) I, Untitled 
(bed springs) II och Don’t smile, you’re on camera! är att de skildrar 
övervakningssystem som blottar en inre verklighet – från sängbalkens 
nakna struktur till kroppsdelar i en simulerad röntgenfunktion. 

Hemmet och förfrämligandet 
Sedan Hatoum i slutet av 1980-talet började använda sig av husgeråd 
som objekt har de hunnit bli än tydligare förknippade med en typ av 
tidskrävande hemarbete som inte längre har en given plats i vår 
samtid. Den nostalgiska minnesbilden av hemmets husgeråd står 
därmed i stark kontrast till den uppenbart våldsamma funktionen 
som skulpturerna anspelar på. Redan när Hatoum började använda 
sig av husgeråden i sitt arbete var det delvis genom ett förfrämligande 
av dem. Hon särskilde form och funktion och skapade objekt i 
monumental skala som lekfullt använde köksredskapens former, men 
som insinuerade en annan, obehaglig tillämpning.  

fokuserade kamerablicken vid enskilda besökares intima kroppsdelar. 
Med hjälp av tekniska assistenter infogades närbilder av nakna 
kroppspartier eller röntgenbilder i den livesända videokamerans 
material. Besökarna befann sig i en utsatt situation genom att deras 
kroppar blev skildrade med en skoningslös intimitet. Bildinslagen 
med nakna kroppsdelar anspelade på kamerans möjlighet att komma 
förbi kläderna och in på bara huden, för att slutligen genomlysa 
kroppen inifrån. Trots att verket hade en lekfull underton tvingades 
publiken att omedvetet inta rollen som både offer och tyst förgripare. 

Don’t smile, you’re on camera!, 1980



I skulpturen Paravent, 2008, har ett rivjärn förstorats upp i skala så 
att dess nuvarande konstruktion liknar en rumsavdelare. Det är emel-
lertid omöjligt att ostört skyla sig bakom skärmarna eftersom deras 
perforerade håligheter utgör en mängd kikhål. 

Rivjärnet återkommer även i Daybed, 2008, här i form av en dagbädd 
i skala 1:1. Föreställningen om rivjärnets åsamkande av våld på en 
vilande kropp blir än mer påtagligt i skulpturens monumentala pro-
portioner. I den uppblåsta skalan är det inte svårt att föreställa sig 
dessa skulpturer som tortyrredskap, redo att effektivt riva, klyva, 
strimla. 

Paravent, 2008

Daybed, 2008 Untitled (passoire de J-L), 1999                                                                 



Baluchi (blue and orange), 2008, ingår i en pågående serie 
golvbaserade arbeten som Hatoum har skapat av funna orientaliska 
mattor. Under arbetet med detta verk har vävda trådar mödosamt 
dragits ur stora ytor på en Baluchi-matta, så att de kvarstående tomma 
partierna fått formen av världens kontinenter. Motivet för tankarna 
till ett fotografiskt negativ som vänder ut och in på det som avbildas. 
Den avbildade kartan är omvänd – de nedsjunkna landmassorna ter 
sig bortnötta, återgivna som mellanrum mellan solida, oförstörda 
områden av vävda trådar som representerar oceaner och innanhav. 

I dialog med surrealismen och minimalismens formspråk
Hatoums arbete refererar såväl till vardagsföremål från hemmet som 
till den moderna konsthistorien – främst står hennes verk i dialog med 
minimalismens och surrealismens formspråk. I direkt kontrast till 
minimalismens idé om formen och materialet som självrefererande 
rymmer Hatoums verk lager av möjliga associationer, betydelser och 
referenser. Verket med titeln Bourj, 2010 (bourj betyder torn på ara-
biska), gjordes i samband med att Mona Hatoum tillbringade en längre 
period i sin födelsestad Beirut under 2010 inför en separatutställning 
på Beirut Art Center. Skulpturen är sammansatt av staplade rektan-
gulära stålrörskonstruktioner. Kapade och brända ger de intrycket av 
en krigshärjad byggnad, avskalad ned till skelettkonstruktionen. Året 
därpå skapade Hatoum ytterligare två skulpturer: Bourj II, 2011, och 
Bourj III, 2011, som visas tillsammans med Bourj i utställningen. 
Verkets upprepade form, som även kan refereras direkt till minimalis-
mens ofta förekommande rutsystem, är generisk nog för betraktaren 
att projicera sina egna föreställningar på.

Fascinationen för köksredskapens inneboende konnotationer och 
skönhet är även närvarande i en serie frottage som Hatoum arbetade 
fram under en månads vistelse hos Sabbathday Lake Shaker Commu-
nity i Maine 1996.  

Hon slogs av skönheten i de gamla handgjorda köksredskapen, 
såsom rivjärn och durkslag, gjorda av shakers i slutet av 1800-talet, 
och gjorde ”teckningar” genom att pressa redskapen mot japanskt 
vaxpapper för att skapa taktila frottage eller avtryck av deras 
perforerade ytor. Untitled (passoire de J-L), 1999, är ett sådant  
exempel. Avtrycken på det vita pappret är skira, likt ett vagt spår av 
något tillfälligt. I en senare serie med liknande frottage använde 
sig Hatoum av sin mammas köksgeråd. Verken i denna utställning 
skapades 1999 under en vistelse på Le Creux de L’Enfer i Thiers, ett 
konstcenter i södra Frankrike som tidigare huserade en knivfabrik.

Baluchi (blue and orange), 2008



Vicious Circle, 1999, är en skulptur bestående av gröna vinbuteljer 
arrangerade i en sluten ring – en form som Hatoum ofta återkommer 
till. Flaskorna är tätt placerade – en flaska penetrerar bottnen på nästa. 
Tillsammans formar de en komplett, sluten cirkel; ett repetitivt mönster 
som, vilket titeln antyder, refererar till missbrukets onda cirkel.

I likhet med surrealisterna har Hatoum ofta arbetat med förskjutningar 
i skala, okonventionella material och anspelningar på våld, sexualitet 
och kroppens utsatthet (som i Paravent, 2008, och Daybed, 2008). 
Utgångspunkten för Hatoum står däremot i direkt kontrast till 
surrealisternas intresse för såväl det undermedvetna som förklaringar 
av mänskligt beteende genom Freuds psykoanalys. Trots förföriska 
material och förskjutna skalor finns ingen ambition att genom konsten 

Bourj A, 2010, Bourj II, 2011, och Bourj III, 2011

Vicious Circle, 1999



nå bortom vår dimension. Syftet är snarare att i ambivalensen inför 
det vi upplever utmana vår uppfattning om den verklighet vi lever i.  

Motstridigt förhållande till materialets inneboende egenskaper
Hatoum använder sig av materialets inneboende egenskaper och as-
sociationer. Ofta nyttjar hon också materialet på ett sätt som direkt 
strider mot dessa. Efemära och bångstyriga hårstrån kan utgöra en 
väv och med ens omvandlas till en abstraherad form; glasskivor, som 
av materialet att döma borde vara sköra, används som sitsar i gungor.

Skulpturen Nature morte aux grenades, 2006–2007, utgörs av en grupp 
glasobjekt placerade på ett sterilt rullbord i rostfritt stål. De förföriska 
glasobjekten, handblåsta i Muranoglas, skulle vid en hastig blick kunna 
förväxlas med färgglada julgranskulor. Vid närmare betraktelse kan 
man se att de är formade som handgranater. Rullbordstypen känns 
igen från sjukhus, ålderdomshem och bårhus – sammanhang som har 
omhändertagandet och hanterandet av kroppar gemensamt. Verkets 
titel anspelar på tvetydigheten i begreppet nature morte, som refererar 
såväl till motivkategorin stilleben som den ordagranna betydelsen ”död 
natur”.

Electrified (variable IV)
Återvändandet till ämnen och material finns även i det senast till-
komna verket Electrified (variable IV), 2022, som Hatoum har skapat 
speciellt för utställningen. Skulpturen består av ett antal hushålls-
föremål. Köksgeråd som stolar och saxar är här varsamt utvalda och 
sammanlänkade i en omfattande skulptur som hänger ner från taket. 
Genom metallen i de sammanfogade objekten leds elektricitet till en 
glödlampa som hänger närmast golvet. Elströmmen fluktuerar, likt en 
pulserande kraft, och ger objekten liv, samtidigt som den bildar ett po-
tentiellt livsfarligt kretslopp.

Nature morte aux grenades, 2006-2007

Skulpturen, som till synes är lekfull och vars objekt kan associeras till 
hemmiljön, har genom sin förmåga att leda ström förvandlats till ett 
lågmält hotfullt objekt. Redan 1979 gjorde Hatoum en variant av skulp-
turen i samband med att hon började utforska installation som befann 
sig i gränslandet mellan konstnärliga och teknologiska experiment. 



Verkets cirkulära rörelse blir talande för Hatoums praktik. Cirkeln må 
vara sluten, men än finns behovet att utforska vidare – att ständigt ut-
mana vår uppfattning om det vi dagligen upplever.

Olga Krzeszowiec Malmsten, curator 

BIOGRAFI

Mona Hatoum föddes 1952 i en palestinsk familj i Beirut, Libanon. 
Medan hon var på ett kort besök i London 1975 bröt det libanesiska in-
bördeskriget ut, vilket hindrade henne från att återvända hem. Hon 
har bott i London sedan dess.

Hatoum har deltagit i flera betydande grupputställningar, däribland 
Venedigbiennalen (1995 och 2005); Documenta, Kassel (2002 och 
2017); Sydneybiennalen (2006); Istanbulbiennalen (1995 och 2011) och 
Moskvabiennalen (2013).

Hennes senaste separatutställningar omfattar en stor översikt 
organiserad av Centre Pompidou, Paris (2015), som turnerade till 
Tate Modern, London, och KIASMA, Helsingfors (2016), samt en stor 
amerikansk översikt initierad av Menil Collection, Houston (2017), 
som turnerade till Pulitzer Arts Foundation, St. Louis (2018).

Mona Hatoum har tilldelats flera utmärkelser, däribland Rolf Schocks 
pris i de visuella konsterna av Kungl. Akademien för de fria konsterna 
(2008), Joan Miro Prize (2011), 10th Hiroshima Art Prize (2017) och 
Praemium Imperiale (2019). Nyligen mottog hon Julio González Prize 
2020 från IVAM – Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, Spanien 
där hon hade en separatutställning 2021.

Untitled, 1979
Installationsvy Slade School of Fine Art, 
London 1979 © Mona Hatoum. 
Courtesy konstnären

Electrified (variable III), 2021
© Mona Hatoum. 
Foto © White Cube (Theo Christelis)



Baluchi (blue and orange), 2008
Ull
135 x 240 cm 
Mona Hatoum Foundation
Bild: © Mona Hatoum. Installationsvy 
och courtesy IVAM, Institut  
Valencià d’Art Modern  
Foto: Juan García Rosell

Bourj A, 2010, Bourj II, 2011  
och Bourj III, 2011
Bild: © Mona Hatoum. 
Installationsvy och courtesy  
MdbK Leipzig  
Foto: dotgain.info
 
Bourj, 2010
Ohärdade stålrör
152 x 76,5 x 42 cm 
Mona Hatoum Foundation

Bourj II, 2011 
Ohärdade stålrör
180 x 75 x 50 cm 
Mona Hatoum Foundation

Bourj III, 2011
Ohärdade stålrör
180 x 80 x 55 cm
Mona Hatoum Foundation
 
 
 
 
 

Daybed, 2008 
Svart polerat stål
31,5 x 219 x 98 cm
Mona Hatoum Foundation
Bild: © Mona Hatoum  
Installationsvy och courtesy  
Galerie Max Hetzler, Berlin | Paris 
Foto: Jörg von Bruchhausen

Electrified (variable IV), 2022
Köksredskap, möbler, elkabel,  
glödlampa, transformator 
Varierande mått 
Magasin III Produktion

Nature morte aux grenades, 2006-2007
Kristall, ohärdat stål, gummi
95 x 208 x 70 cm
Samling Magasin III, Stockholm
Bild: © Mona Hatoum  
Foto: Christian Saltas
 
 
 

Paravent, 2008 
Svart polerat stål
302 x 215 x 5 cm  
Mona Hatoum Foundation
Bild: © Mona Hatoum. Installationsvy  
och courtesy Galerie Max Hetzler,  
Berlin | Paris. Foto: def Bild

Quarters, 1996
Ohärdat stål
275,5 x 517 x 517 cm 
Samling Magasin III, Stockholm
Bild: © Mona Hatoum  
Foto: Mattias Givell 
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Untitled (bed springs) I, 2018
Litografi på Velin d’Arches-papper
119 x 78 cm
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum  
Courtesy Edition Copenhagen  
Foto: Lars Gundersen
 
 

Untitled (bed springs) II, 2018
Litografi på Velin d’Arches-papper
118 x 78 cm 
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum  
Courtesy Edition Copenhagen  
Foto: Lars Gundersen

Untitled (couteaux étalons  
thiernois II), 1999
Japanskt vaxpapper
32,5 x 54,5 cm
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum. Courtesy Le  
Creux de l’Enfer. Foto: Joël Damase

Untitled (passoire de J-L), 1999                                                                  
Japanskt vaxpapper
43,5 x 50 cm 
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum. Courtesy Le  
Creux de l’Enfer. Foto: Joël Damase 
 
 
 
 
 
 

Untitled (passoire à queue), 1999 
Japanskt vaxpapper
43,5 x 54,5 cm 
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum. Courtesy Le  
Creux de l’Enfer. Foto: Joël Damase

Untitled (petite passoire à queue), 1999
Japanskt vaxpapper
30 x 46,5 cm 
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum. Courtesy Le  
Creux de l’Enfer. Foto: Joël Damase

Untitled (râpe cylindrique), 1999
Japanskt vaxpapper
40 x 54,5 cm 
Mona Hatoum Studio
Bild: © Mona Hatoum. Courtesy Le  
Creux de l’Enfer. Foto: Joël Damase 

Vicious Circle, 1999 
Glasflaskor
8 x 176 cm diameter
Samling Magasin III, Stockholm
Bild: © Mona Hatoum  
Foto: Mattias Givell



Don’t smile, you’re on camera!
Videodokumentation av performance, 
26 mars 1980
Battersea Arts Center, London,  
11.15 min.
Bild: © Mona Hatoum  
Courtesy Kunstmuseum St. Gallen.  
Foto: Stefan Rohner

The Negotiating Table
Videodokumentation av performance, 
5 december 1983
The Western Front, Vancouver,  
20:33 min.  
Bild: © Mona Hatoum  
Courtesy konstnären 

Variation on Discord and Divisions
Videodokumentation av performance, 
14 december 1984
The Western Front, Vancouver,  
27:45 min.  
Bild: © Mona Hatoum 
Courtesy Kunstmuseum St. Gallen  
Foto: Stefan Rohner 

Roadworks
Videodokumentation av performance, 
21 maj 1985
Brixton, London, 6.45 min.
Bild: © Mona Hatoum. Courtesy  
Kunstmuseum St. Gallen.  
Foto: Stefan Rohner 
 

Don’t smile, you’re on camera!, 1980
Battersea Arts Center, London
Digitaltryck
89,2 x 80,9 cm

Live work for the black room, 1981
Reading University, Reading
Digitaltryck
48,7 x 76 cm

Look No Body!, 1981
The Basement Gallery, Newcastle-up-
on-Tyne
Digitaltryck
88,9 x 81,1 cm

Matters of Gravity, 1987
Riverside Studios, London
Digitaltryck 
53,5 x 64 cm

Position: Suspended, 1986
Laing Art Gallery, Newcastle-up-
on-Tyne
Digitaltryck
48,9 x 79,8 cm

The Negotiating Table, 1983
The Western Front, Vancouver
50,9 x 64,7 cm

Them and Us… and Other Divisions, 1984
South Hill Park Arts Centre,  
Bracknell, Berkshire
Digitaltryck
75,2 x 65,7 cm 

Under Siege, 1982
Aspex Gallery, Portsmouth
Digitaltryck
65,3 x 76 cm 

Unemployed, 1986
Streets of Sheffield
Digitaltryck
49,5 x 57 cm 

Video Performance, 1980
Film Makers Co-op, London
Digitaltryck
60,9 x 90,6 cm

Performance Documents, 1980-1987/2013
Tio digitaltryck och fyra videodokumentationer

Varierande mått
Courtesy konstnären och White Cube 
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