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Konstrecension: Konstmässor med njutbar övermättnad

Bild 1 av 2 Vy från Market, med Bella Runes textila skulpturer i bakgrunden (Galleri Magnus Karlsson) och till vänster
en målning av Zane Lewis och skulptur av Amalie Jakobsen (Gether contemporary). Foto: Jean-Baptiste Béranger
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Stockholm Artweek går mot sin final, med höjdpunkter i två
parallella konstmässor. Sebastian Johans tycker att ”Market”
har de bästa verken men att ”Supermarket” är roligare.
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KONST
”Supermarket”, Slakthus 5, Stockholm, visas till och med 15/4.
”Market”, Liljevalchs, Stockholm, visas till och med 15/4.

Stockholms två konstmässor, de marknadsledande fingalleriernas ”Market” och de
konstnärsdrivna initiativens ”Supermarket”, låtsas inte om varandra
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Från ett publikt perspektiv är de dock intimt sammankopplade. Och det är i rörelsen från
den ena till den andra som den mest intressanta dynamiken uppstår.
”Supermarket” är kaotisk och ”skitig”, med ett plockepinn av kreativa ansatser. ”Market”
uppstyrd och välstädad, en tajt konceptbutik med ett balanserat utbud.
Just i år känns det som om avståndet mellan mässorna blivit snäppet större än de senaste
åren. Bägge har ofrivilligt fört en nomadisk tillvaro, och det finns förstås en ansenlig
symbolik i att ”Market” är tillbaka i Liljevalchs sobert nyrenoverade salar, medan
”Supermarket” har flyttat in i Slakthus 5, i Slakthusområdet bredvid Globen. Där har lukten
av styckat kött knappt vädrats ut sedan tidigare verksamheter.
Läs mer: Nu öppnar 2018 års version av konstmässan Supermarket
Slakthus 5 är betydligt mindre än Svarta huset på Telefonplan, där ”Supermarket” huserat de
tre föregående åren. Det innebär färre utställare och nog även en större tonvikt vid det
ambitiösa kringprogrammet med samtal och perfomancer.
Det räcker dock gott med ett femtiotal bås att ta sig igenom. Rummens labyrintiska struktur
gör dessutom att man springer på samma utställare många gånger, vilket paradoxalt nog
bidrar till överskådlighet.
Precis som vanligt är det inte nödvändigtvis de visade verken som ger mersmak, utan
snarare den fina möjligheten att titta in på konstscener där man sällan har tillträde.
Att snabbt kunna kasta sig mellan konstnärsdrivna initiativ med bas i Murmansk, Tbilisi,
Damaskus och Örnsköldsvik har ett solklart egenvärde.
Bland höjdpunkterna finns svenska Candylands monter, som fylls av nio palestinska
konststudenter från Tel Aviv, finska Galleria Sculptors superhjältar i trä och brons och
nederländska Paleis van Mieris skönt kaotiska monter som blir en labyrint i labyrinten.
Danska Krae syndikatet sammanfattar fint sin verksamhet genom att återskapa små hörn av
genomförda utställningar och förhåller på ett bra sätt sig till mässans övergripande tema
”legacy”.

Vusi Beauchamp ”Lost”, Alma Martha, bilden till vänster, samt Juha Menna
”Yesterday’s heroes III”, båda på ”Supermarket”. Foto: The Kalashnikovv
Gallery och Galleria Sculptor
Det sprakande mötet mellan de sydafrikanska initiativen Alma Martha och Gallery
Kalashnikovv, från Kapstaden respektive Johannesburg, känns också som ett litet
privilegium att ta del av.
”Market” blir mer en renodlad jakt på favoritverk. Förvånande många bås lämnar mig
oberörd, men helheten har ändå en poäng genom att erbjuda en komprimerad bild av
Stockholms galleriscen, som med de många gästerna från grannländerna också placeras i ett
större sammanhang.
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Och visst hittar man favoriter. Den danska stjärnan Tal R frossar i blått i Galleri Bo
Bjerggaards överlastade monter, och visar dessutom utmärkta träsnitt med tillhörande blå
tryckeriverkstad i skulpturhallen.
Finska Anhavas presentation av Elina Merenmies hypnotiska måleri och teckning ger på ett
litet utrymme en heltäckande bild av konstnärskapet.
Elis Erikssons emballage av ord och form, hos Bohman-Knäpper, är alltid en fröjd.
Detsamma gäller Bella Runes på en gång storvulna och återhållsamma textilkonst, som lyfts
fram på Galleri Magnus Karlsson.
Läs mer: Tre aktuella konstnärer på Sthlm Art Week
Skönt anspråksfull men ändå behagligt obestämbar är också norska Constance Tenviks
installation av pastelliga kostymer i Loyals monter.
Göteborgsgalleriet Thomassens lilla hörn är fyllt av Carolina Falkholts bilder, vilket ger
kropp och textualitet åt den omtalade och snart övermålade jättepenisen på Kungsholmen –
den enda kulturnyhet som i veckan kunnat konkurrera med haveriet på Svenska Akademien.
Den mexikanska konstnären Iñaki Bonillas fotoserie ”Secrets: Footprints”, som i stora
närbilder dokumenterar spår efter möbler på mattor, är ytterligare en återhållsam höjdare
som är svår att gå förbi i galleri Nordenhakes monter.
Som tidigare år har ”Market” ett övertag i budget och fixstjärnor, och bjuder på fler enskilda
verk som stannar kvar i skallen. Men ”Supermarket” är roligare och triumferar med en
orubblig tro på konstens möjligheter som ett rum för motmakt.
Tillsammans lämnar de efter sig en känsla av däst men njutbar övermättnad.
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