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Är allt tillåtet inom konsten, eller ﬁnns det saker som man inte pratar
om? Det undersöks på Supermarket Independent Art Fair, som öppnar
i Stockholm imorgon.
Konstmässan Supermarket har brett ut sig i en tom industrilokal i Stockholm,
och samlar konst från 50 gallerier världen över. Till skillnad från många andra
konstmarknader vill Supermarket inte fokusera på försäljning av konst, utan
snarare ge lokalt verkande konstnärer möjligheten att nå ut till en bredare
publik, och också nätverka med varandra. I år handlar temat om vilka ämnen
som tas upp, eller inte tas upp, inom konsten.
– Man kan tänka att det ﬁnns ett slags undantagstillstånd inom konsten, att allt
är tillåtet att göra. Men är det verkligen så? Kanske ﬁnns det frågeställningar
som inte väcks, säger Andreas Ribbung, konstnärlig ledare för Supermarket.

Politisk konst
Den politiska konsten är närvarande bland många av mässans utställare. En av
dessa är den irländska konstnären Joy Gerrard, som gjort konst av protesterna
mot Brexit. Hon använder sig av mediers fotograﬁer av människor som
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protesterar, och utifrån dessa foton skapar hon både små och stora
bläckmålningar.
– Jag arbetar med speciﬁka bilder i vilka jag tycker mig se en politisk
vändpunkt. På sätt och vis är bilderna av protester ett synligt demokratiskt
ögonblick, när demokratin manifesterar sig på gatorna, säger Joy Gerrard.

Fånga förändringen
Joy Gerrards vill med sina bilder fånga stunden när folk samlas ute på gatorna i
hopp om någon form av förändring i politiken. Hon beskriver sin konst som både
dokumenterande och med en vilja att förändra något.
– Jag vill att folk ska reagera och fråga sig vad det är människorna på bilderna
gör. Jag skulle önska att den ﬁck folk att försöka ändra på något de tycker är fel,
säger Joy Gerrard.
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Reporter
Publicerad: 3 april 2019 19.18
Uppdaterad: 3 april 2019 19.27

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

SÅ ARBETAR VI
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant
och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade,
då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer
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