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Motivering Årets utställning 2017
Berättelse/Dramaturgi
Utställningen VI & DOM handlar om hatbrott, ett brott som hotar våra
demokratiska och mänskliga rättigheter. På senare tid har samhällsklimatet
hårdnat vad gäller respekten för människors lika värde och yttrandefrihet. Ett
segregerat samhälle skapar mer grupperingar och ett ”Vi och dom”.
Utställningens mål är att höja medvetenheten kring hatbrott och fördomar. Den
erbjuder perspektiv på hatbrott och ställer besökaren och dennes erfarenheter i
fokus.
Vi och Dom är en utställning som bränner till. Den väjer inte för de svåra frågor
som kommer upp i samtalen om hat, fördomar, diskriminering och vilka
ödesdigra konsekvenser hatet får för individer och samhälle. Det är också en
utställning som tar hand om de känslor besökaren kan uppleva såsom ilska,
frustration, rädsla, sorg och skam. Men framförallt är det en utställning som
engagerar och peppar besökarna till att vilja förändra.
Utställningen är uppdelad i tre delar: Känna-, Lära- och Agera-rummet. I
rummen får besökaren uppleva ämnet på olika sätt och variationen av
personliga berättelser varvat med fakta, statistik och forskning möjliggör en
djupare förståelse för hatbrott.
I Känna-rummet möter vi brottsutsatta som berättar om sina erfarenheter av
hat. Vi möter bland annat Elsa som misshandlas när hon håller sin flickvän i
handen och David som varje dag möts av diskriminering för att han är rom.
Besökaren får också själv känna på hur det är att utsättas eller bevittna våld.
I Lära-rummet får besökaren ta del av fakta och statistik kring hatbrott. Varför
sker hatbrott och hur ser lagarna ut? Vi möter autentiska föremål och starka
berättelser från bl. a. skolattentatet på Kronans skola i Trollhättan. Vilka
konsekvenser medför ett sådant attentat och hur kan en skola resa sig upp från
ett sådant trauma? En tidslinje ger ett historiskt perspektiv och visar att sådant
som kan tyckas oetiskt och till och med brottsligt idag (t.ex. att homosexualitet
ansågs vara brottsligt) varit verklighet i en inte alltför avlägsen dåtid. Du kan
även spela normspelet, testa hur fördomsfull du är och pröva begreppsglassar i
begreppskiosken.
I Agera-rummet möter vi människor som på olika sätt gör skillnad och arbetat
och arbetar för en förändring. Här får även besökaren kunskap om hur de kan
göra skillnad.

Gestaltning
Med utgångspunkt från workshops med våra fokusgrupper har
utställningsformgivarna Marcia Harvey Isacsson och Angeliqa Hejdenberg
skapat en konstnärligt utmanande och varierande form som väcker känslor. De
tre rummen har medvetet olika stämningar och formspråk. I det sista rummet

har det till exempel varit viktigt att skapa en varm och trygg miljö för att
besökaren ska kunna avsluta upplevelsen på ett bra sätt.
Publikvänlighet
Det har varit viktigt att redan tidigt i produktionen involvera pedagogerna, då ett
av utställningens viktigaste syften är att skapa en utgångspunkt för pedagogiska
samtal. Utställningens gestaltning och innehåll har utformats med högt ställda
krav på tillgänglighet.
Metod
Våra fokusgrupper (två gymnasieklasser från Botkyrka resp. Jakobsberg) har
deltagit mycket aktivt i utställningsprocessen. De har varit engagerade i
innehållet och har fått stor mandat att påverka utställningens utformning.
Metoden inneburit en längre process, men det har varit ovärderligt och väldigt
lärorikt. Ungdomar från Xenter Botkyrka och Designlab Skärholmen har även
bidragit med konstverk till utställningen.
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