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KULTUR NYHETER
Konstmässa.

Stockholm art week fyller under en vecka staden
med konst. I centrum finns den konstnärsdrivna
Supermarket och galleriernas Market.

En mötesplats
för världens
konstnärer
Platsen är ny men Supermarkets
karaktär som myllrande mötesplats för konst och samtal känns
igen. Nu öppnar den tolfte upplagan av den konstnärsdrivna
mässan.
○○Efter tre år på Telefonplan är
Slakthus 5 vid Globen ny lokal för
den konstnärsdrivna mässan som
även i år samlar utställare från hela
världen.
–○Det är lite mindre, men en bra
plats för besökare och lätt att ta sig
till, säger Andreas Ribbung, grun
dare och konstnärlig ledare för
mässan som i år tar emot 53 konst
närsdrivna initiativ, med mer än 150
konstnärer representerade.
När DN besökte mässan dagarna
före öppning var åtskilliga på plats
och i fullt arbete med sina verk. Men
i en av montrarna uteblir utstäl
larna: Ashkan Zahraei och Alireza
Fatehieboroujenie, som bjudits in
särskilt från galleriet Electric room
i Iran, men som för ett par veckor
sedan fick avslag på sin visuman
sökan i ett fall som liknar det som
uppmärksammades 2016, då den
iranska konstnären Mona Aghaba
baee nekades inresa.
–○Beslutet framstår som helt god
tyckligt och även om det ändras
efter den pågående omprövningen
är deras medverkan körd, säger
Andreas Ribbung.
Politiska hinder för konstnärers
medverkan har ökat genom åren,
säger Andreas Ribbung, men tilläg
ger att de ekonomiska begränsning
arna är minst lika besvärande. Flera
av de antagna konstnärerna tvingas
tacka nej för att de helt enkelt inte
har råd att komma.
Zura Tsopurashvili från Tblisi
bekräftar detta trångmål och berör
temat i det verk han ställer ut. I år
har han lyckats resa hit, men i hem
landet Georgien är det minskade
ekonomiska stödet till konstnärer
kännbart.

–○Jag presenterar ett spel där be
sökaren får singla slant. Vinner man
får man köpa ett konstverk, förlorar
man får man ta ett verk gratis.
Som en motpol till den samtidigt
pågående mässan Market har Su
permarket en ökande betydelse,
menar Andreas Ribbung. Dels som
en plats där publiken möter en
annan konst än den som visas på
kommersiella mässorna, men inte
minst som mötesplats för konstnä
rerna själva, för samtal och nätver
kande.
Det vittnar den syriska cura
torn Abir Boukhari om. Fram till
2012 drev hon galleri i Damaskus
och bland de sju konstnärer hon
presenterar på Supermarket finns
bland andra den finske konstnären
Riko Sakkinen, den siste att ställa
ut innan kriget tvingade henne att
stänga galleriet.
–○Man talar om att det är svårt att
vara konstnär, men för mig innebär
konsten en stor trygghet. Genom
konsten får jag kontakt med männ
iskor över gränserna, den ger syre.
Krigsdrabbade länders konstscen
gör sitt tydliga avtryck på Super
market, berättar Andreas Ribbung.
Det kan röra sig om väldigt konkreta
frågor, som hur man skapar konst i
krig och om konsten är relevant i
en situation där vatten saknas. Men
konfliktområden aktualiserar också
frågor om kulturarv.
Temat för årets mässa är ”Legacy:
vilka överlever och vad blir kvar
efter dem?” – en utgångspunkt
för samtal som har sin grund i en
mycket konkret händelse, berättar
Pontus Raud, mässans andre konst
närliga ledare och grundare:
–○Min mamma dog och lämnade
efter sig 400 målningar. Det väckte
frågan om vad vi lämnar efter oss
och hur ett konstnärligt arv förval
tas.
Nytt i år är en omfattande sats
ning på performance, en konst
genre som passar väl in i mäss

formatet, enligt arrangörerna.
Medverkar med ett verk gör Oree
Holban från Tel Aviv, som precis in
till mässans nya performancescen
har sin monter. Här byggs under
vårt besök en fiktiv leksaksbutik
upp, Boys ’R’Girls.
–○Jag kommer att sälja föremål
som väcker frågor om uppbrutna
genusgränser, säger hen.
Från Israel, med en annan dimensi
on av gränsbrytande, kommer ock
så den grupp av palestinska konst
studenter som galleriet Candyland
bjudit in. Nio studenter från Shen
kar college i Tel Aviv visar verk där
flera berör den komplexa situatio
nen i att verka som palestinier i en
israelisk kontext.
–○Som arabisk kvinna i Israel är
det en tunn linje man balanserar
på ibland, men konsten kan hjälpa
till att krossa gränser, säger en av
dem, Sara Abo Saada, som ställer ut
måleri där två kulturers kamp står i
centrum.
Sandra Weil har curerat utställ
ningen och är en av drivkrafterna
bakom det mentorsprogram som
planeras tillsammans med initiativ
från skolan, för att stärka unga isra
eliska konstnärer med palestinskt
ursprung.
–○De har unik dubbel access till
språken och kulturerna. Deras ge
neration är hoppet, säger hon.

Sara Meidell
sara.meidell@dn.se

Supermarket.
Den konstnärsdrivna mässan Supermarket Art Fair 2018 pågår den
12–15 april i Slakthus 5 vid Globen.
53 konstnärsinitiativ från 23 länder
och 41 städer medverkar, bland
annat tre ryska gallerier och tre
israeliska.
Utöver utställningar och performance arrangeras ett seminarieprogram.

Sara Abo Saada är en av de nio palestinska konststudenter från Israel som
bjudits in av Candyland.

Stockholm art week.
Market och Supermarket äger rum
under den sjätte upplagan av Stockholm art week, som pågår mellan
10–15 april. Syftet är att lyfta fram
Stockholm som konststad. En mängd
av Stockholms konstaktörer arrangerar specialprogram och visningar.
•A2

”Vertical
network
performance”
av Bella
Rune, på
Market.

Händelser i urval:

○○Bonniers Konsthall har gratis
inträde under hela Stockholm
Art Week. Just nu visas Bonnierstipendiaterna Lap-See Lam och
Olle Norås.
○○I konsthallen i 1600-talspalatset

på Västra Trädgårdsgatan 9
presenterar CFHILL verk från sex
Los Angeles-baserade konstnärer.
Visas till och med den 14 april.
○○Den 13 april håller Konstnärsnämndens Iaspisstipendiater öppet
för besökare i sina ateljéer på

Maria Skolgata 83. Ta del av deras
arbete och erfarenheter som residenskonstnärer mellan kl 14–18.
○○Filmaren, rapparen, konstnären,
m m Thomas OKOK Gunnarsson
inrättar en tillfällig ateljé och
utställning på HOBO Hotel,

