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I korthet.

En klassisk högkvalitativ byggnad, perfekt för ändamålet.
Så beskriver den nytillträdde
mässdirektören Carl Sundevall
det nyrenoverade Liljevalchs, där
årets Market art fair på fredagen
öppnar portarna efter två år i
andra lokaler.

Oree Holban från Tel Aviv
medverkar med installationen
och performanceverket Boys
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’R’ Girls.

Zura Tsopurashvili från Tblisi arrangerar ett
konstlotteri som besökarna får delta i.

Brunkebergstorg, 13–14 april.
○○På lördag den 14 april öppnar
Färgfabriken sin nya utställning
Children Of The Children Of The
Revolution. Vernissage med
livemusik mellan kl 17–21.
○○Inger Christensens dikt

Abir Boukhari drev galleri i Damaskus fram till
2012. Nu besöker hon Supermarket.

Inger Christensen.
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verk ”Det är det” kommer
till liv” i en iscensatt läs
ning på Dramaten, skapad
av konstnären Anne Thulin.
Dagligen, kl 19, till och med
lördag den 14 april.
○○Öppen visning på Bukowskis

○○35 gallerier ingår i årets uppställning, bland dessa det norska galleriet Standard Oslo med konstverk
av Mikael Lo Presti och danska Galleri Bo Bjerggaard som visar den
omtalade Tal R. För första gången
finns också ett utomnordiskt galleri
representerat, det Londonbaserade
Knight webb gallery som visar måleri av den svenske konstnären Anders Knutsson.
–○Vi markerar med detta en ny
ambition att vidga scenen utanför
det nordiska, säger mässchef Josephine Van De Walle och tillägger att
ett kvarstående kriterium är att någon form av nordisk representation
ska finnas hos gallerierna.
Att konstmässor blir allt viktigare
för gallerierna visar senare års försäljningssiffror, men Carl Sundevall vill snarare framhålla mässans
potential för den publik som vill se
och köpa konst men som känner
en osäkerhet inför att närma sig
gallerivärlden.
–○På en mässa har de etablerade
gallerierna gjort ett urval som vi i
vår tur gjort ett urval ur. Besökaren
behöver inte fråga sig om detta är
konst, eller om det är bra konst,
utan kan koncentrera sig på vad
man själv tycker om.
Att urvalsprocessen också kan ha
ett värde för galleristerna vittnar
bland andra Galerie Forsbloms
Ikka Tikkanen om, som på Market
presenterar den finske konstnären
Jussi Goman.
–○Det är en ung konstnär med ett
mycket speciellt uttryck. Detta är
det fina med mässorna, hur de blir
en möjlighet att rikta ljus på ett enskilt konstnärskap i en ny kontext.
Konstnären Bella Rune understryker mässans betydelse som
mötesplats för konstvärldens eldsjälar. Hos Galleri Magnus Karlsson
ställer hon ut den textila skulpturen
“Vertical network perfomance” och
hon ser fram emot mässans speciella energi.
–○Jag älskar att få gnuggas mot
människor som alla har samma
starka kärlek till konsten.
Market art fair pågår på Liljevalchs den 13–15 april. Nyligen skrevs
också kontrakt med Liljevalchs för
nästa års mässa.

Alice Bah
Kuhnke (MP).
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Market
tillbaka på
Liljevalchs

Ny tv-avgift betalas
via skattesedeln
Från nästa år blir det omöjligt att strunta i
tv-licensen. Den nya individuella avgiften på
1 300 kronor ska tas ut via skattesedeln.
○○Avgiften ska betalas av alla som fyllt 18 år och
har en beskattningsbar inkomst på över 13○600
kronor i månaden. För de som tjänar mindre blir
avgiften reducerad.
–○Det blir stora fördelar för personer med låga
inkomster, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke (MP).
Enligt regeringen blir avgiften betydligt lägre
än i dag för arbetslösa eller pensionärer med
mycket låg inkomst. Studenter och andra utan
beskattningsbar inkomst slipper betala helt.
Mest tjänar personer som bor ensamma. De
måste i dag betala nästan den dubbla summan
på 2○340 kronor som tas ut för hushåll med tvmottagare. Å andra sidan kommer det inte längre att gå att strunta i tv-licensen, eftersom alla
måste betala vi skattsedeln. TT

120
procent ökade försäljningen av digitala böcker
med sett till exemplar under 2017. Trots det
ökade intäkterna bara med 40 procent, visar
ny statistik från Svenska Förläggareföreningen.
Förlagen tjänar mindre pengar på försäljning av
de digitala formaten än på traditionella böcker.
Förlagens försäljning till fysiska bokhandlare
minskade under året med 6 procent, medan
försäljningen till bokhandlare på nätet ökade
med 9 procent. TT

Promenadbok kan bara läsas gående
Litteratur. Essäisten Rebecca Solnits nya bok
”Wanderlust. Att gå till fots”, en kulturhistorisk
idébok om promenader, släpps nu som ljudbok
på svenska på Daidalos förlag. Men för att
kunna lyssna på den måste man gå samtidigt.
Ljudboken styrs av stegräknaren och GPS-funktionen i mobilen vilket gör att uppläsningen
stannar om man inte rör sig. Kristofer Ahlström

Sara Meidell

på Arsenalsgatan 2, av
presentationen ”Contemporary
Art & Design”. På lördag kl 14
guidas besökarna av auktions
husets specialister som berättar
om några höjdpunkter i vis
ningen.

Vad händer med Svenska Akademien?
○Den
○
senaste veckan har varit den mest
dramatiska i Akademiens historia. Avhopp och
utspel har avlöst varandra. Läs om den senaste
händelseutvecklingen på DN.se och i Nyhets
delen.
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