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Performance 2019 av Anastasia Ax, som deltar i konstmässan CHART 2020 med en performace på Gallery Steinsland Berliner Foto: Hendrik Zeitler

Även konsthösten präglas av coronaspöket. Men
DN:s konstredaktör ser en hel del glädjeämnen, som
utställningen med mästerskulptören Alberto
Giacometti och nyöppningar av Kulturhuset och
Magasin III. 

Coronasmittan har ställt allt på ända i Kultursverige och
konstbranschen är hårt drabbad. Dock har många mindre
institutioner och gallerier lyckats hålla öppet, med anpassningar
till restriktionerna, och nu har nästan alla större museer
återöppnat. 

Men coronaspöket präglar förstås även konsthösten, med
begränsningar av publik och programverksamhet. Nya
utställningar är också färre än vanligt, eftersom flertalet större
satsningar förlängts – däribland Cecilia Edefalks retrospektiv på
Norrköpings konstmuseum, ”Signature women” på Artipelag i
Gustavsberg och Éric van Houves första soloutställning i Norden
på Vandalorum i Värnamo. Och efter fem månaders försening får
nu Bildmuseet i Umeå äntligen inviga sin utställning med
hyperaktuella Faith Ringgold, som ända sedan 60-talet gestaltat
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rasism och fördomar mot afroamerikaner. Jag ser också särskilt
fram emot Moderna museets fokus på den säregne skulptören
Alberto Giacometti. 

Och glädjande nog har flera konstmässor hittat alternativa
lösningar. Köpenhamnsmässan CHART den 28-30 augusti
decentraliseras till gallerierna i de nordiska huvudstäderna, med
100 procent konst av kvinnor och stark onlinenärvaro.
Internationella Supermarket omvandlas till ”Superlocal” den 3–6
september, med 13 satellitutställningar på konstnärsdrivna
gallerier runt om i Stockholm. 

Extra roligt känns det också att Kulturhuset återöppnar just i
detta ansträngda läge. 

Läs mer om Kulturhusets renovering 

Men allra mest har jag saknat Magasin III, den privata
konstinstitutionen i Frihamnen som har introducerat många
spännande internationella konstnärskap. Under stängningen har
ledningen gjort omvärldsanalyser och landat i en mer ”flexibel
struktur frikopplad från traditionella utställningssäsonger”. Inför
nyöppningen skriver museichefen Tessa Praun: ”Vi tror på
konstens förmåga att utmana och inspirera människor och
samhälle – i dessa tider mer än någonsin.” 

Som konstälskare måste man förstås hålla med.

Lena Cronqvist, ”Pietà”, 2001. Foto: Bonniers konsthall

1 ”Sorgearbete”

Bonniers konsthall, Stockholm, 2/9-1/11

Titeln ”Sorgearbete” beskriver exakt vad Bonniers Konsthalls
höstsatsning handlar om. Ett tema som fått tung aktualitet under
coronapandemin och erbjuder sorgbearbetning. Konstnärerna
Nadine Byrne, Alejandro Cesarco, Lena Cronqvist, Jonas
Dahlberg, Félix González-Torres, Berit Lindfeldt och Jennifer
Loeber har alla mist någon som de älskat och ger utlopp för
sorgen i sina verk. Det kan handla om att porträttera den avlidne
och dennes ägodelar men också om gestaltningar av personens
frånvaro. 
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Claude Lorrain, ”Aenas och Dido i Karthago”, 1675–76. Foto: Elke Walford/ Hamburger

Kunsthalle

2 ”Arkadien - ett förlorat paradis”

Nationalmuseum, Stockholm, 17/9-17/1

Nationalmuseums stora temautställning ”Arkadien – ett förlorat
paradis” handlar om verklighetsflykt och längtan efter en orörd
natur. Tyngdpunkten ligger på fransk och italiensk 1600-
talskonst, med idealiserade fantasilandskap som ofta bär spår av
civilisation i form av ruiner och med små figurer hämtade från
antika berättelser. Här märks kända namn som Claude Lorrain,
Nicolas Poussin och Salvator Rosa, men även senare, svenska
landskapsmålare som Prins Eugen, Anna Boberg och Otto
Hesselbom.

Peter Celsing framför Kulturhuset 1971. Foto: Sven Erik Sjöberg

3 Kulturhuset Stadsteatern

Sergels torg, Stockholm, öppnar 18/9

I mitten av september återöppnar Kulturhuset Stadsteatern, efter
1,5 års renovering. Exteriören, vissa interiörer, möbler och
konstverk har restaurerats och i några fall återskapats, däribland
Olle Bærtlings draperier. Även ett nytt besökscenter öppnas, ritat
av av Ahrbom & Partner. Den första stora konstutställningen
sägs bli en färgsprakande upplevelse, signerad isländskan
Shoplifter/Hrafnhildur Arnardóttir. Hon löser upp gränserna
mellan bildkonst, performance, mode, hantverk och design. 
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Sara-Vide Ericson, ”Raft”, 2017. Foto: Galleri Magnus Karlsson

4 ”Vår himmel röd”

Göteborgs konsthall, 19/9-10/1

Till höstens grupputställning har Göteborgs konsthall bjudit in
fem konstnärer för att ”reflektera över spänningsfältet mellan
ömhet och sårbarhet”. Med skulptur, fotografi, video och måleri
gestaltar Sara-Vide Ericson, Roxy Farhat, Gabrielle Goliath, Moa
Israelsson och Joanna Piotrowska kvinnliga erfarenheter, som
rymmer allt ifrån kärlek och systerskap till utsatthet och våld.
”Vår himmel röd” lyfter fem perspektiv på vad det innebär att
vara kvinna i dag, i kölvattnet av metoorörelsen.

Hassan Sharif, ”Tofflor och koppartråd” 2009. Foto: Collection Sharjah Art Foundation

5 ”Hassan Sharif: I’m the single work artist”

Malmö konsthall, 19/9-10/1

Hassan Sharif (1951–2016) var en pionjär inom experimentell
samtidskonst i Mellanöstern, verksam i Dubai, Förenade
Arabemiraten. Han rörde sig fritt mellan rollerna som konstnär,
lärare, kritiker, författare och översättare. I protest mot en
elitistisk konstvärld arbetade han till stor del icke-kommersiellt i
det offentliga rummet och gjorde konsten tillgänglig för en bred
allmänhet. Malmö konsthalls utställning har tonvikt på teckning,
skulptur, installation och performancedokumentation. 
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Geir Tore Holm, ”Bieggaleavga” (Vindflagga). Foto: Tor Egil Rasmussen

6 ”Bakom hörnet vindens jojk”

Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm, 9/10-4/4

Grupputställningen  ”Bakom hörnet vindens jojk ” är kuraterad av
Maria Ragnestam i lag med den sydsamiska konstnären Carola
Grahn. De har ambitionen att skapa en motvikt till ett förenklat,
ofta stereotypt sätt att skildra Sápmi och ”den andre”. Här deltar
samiska bildkonstnärer från Sverige, Norge och Finland,
däribland Britta Marakatt-Labba, Katarina Pirak Sikku, Máret
Ànne Sara, Joar Nango, Outi Pieski och Marja Helander. Den
poetiska titeln är hämtad från en dikt av Inghilda Tapio. 

Hilding Linnqvist, ”I tysta kvällen”, 1919. Foto: Leif Mattsson

7 ”Hilding Linnqvist. Att bli konstnär”

Liljevalchs, Stockholm, 9/10-10/1
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I utställningen ”Att bli konstnär” presenteras Hilding Linnqvist
(1891–1984), hans tidiga år och väg till framgång. Debuten på
Liljevalchs 1916 sablades ner i pressen men inom några år lyftes
han fram som en förgrundsgestalt för de så kallade naivisterna.
Linnqvist tillhörde sin tids stora målare, uppenbart inspirerad av
poesi – från Stagnelius och Almqvist till Fröding och Ekelund.
Parallellt firar Liljevalchs 100-årsminnet av konstfotografen
Henry B Goodwins praktverk ”Vårt vackra Stockholm”.

Alberto Giacometti ”La Clairière”, 1950 Foto: © Estate of Alberto Giacometti /

Bildupphovsrätt 2019

8 ”Alberto Giacometti: Ansikte mot ansikte”

Moderna museet, Stockholm, 10/10-17/1 

Den egenartade konstnären Alberto Giacometti (1901–1966)
sökte ett nytt bildspråk för skulpturen som ”verklighetens
dubbelgångare”. Moderna museets storsatsning undersöker hur
hans konst präglades av samtalen med inflytelserika
författarvänner i Pariskretsen, däribland Georges Bataille, Jean
Genet och Samuel Beckett. Utställningen är ett samarbete med
Fondation Giacometti och innehåller ett hundratal skulpturer
och målningar, från postkubism och surrealism till
efterkrigstidens realism.

Eva Larsson, ”Drömboxar”, 1994. Foto: Eva Larsson

9 ”Generation – en spegling av 1990-talets konstscen”

Borås konstmuseum, 17/10– 1/4

Konstnärerna Lena Mattsson och Ola Åstrand kuraterar
grupputställningen ”Generation”, om konstscenen på 90-talet då
de själva debuterade och Douglas Coupland beskrev tidsandan i
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boken ”Generation X”. Det var då finanskrisen härjade,
konsthistoriens mansdominans bröts och idealistiska initiativ
återuppstod ihop med en punkig upprorsanda. Hiphoppens
experimentella samplingskultur gav inspiration och traditionellt
måleri ifrågasattes, till förmån för performance-, installations-
och videokonst. 

Magasin III:s packrum med verk i samlingen. Foto: Jean-Baptiste Béranger

10 Magasin III

Magasin 3, Stockholms Frihamn, öppnar 22/10

I oktober invigs Magasin III i nytt format, efter att den publika
verksamheten har varit stängd sedan 2017. Under mellantiden
har museet öppnat en utställningssatellit i Tel Aviv, engagerat sig
i den nya konsthallen Accelerator på Stockholms universitet och
undersökt olika visningsalternativ. Magasin III blir nu
tillgängligt året runt, via förbokning. Utöver utställningar ska
allmänheten även få ta del av arbetet bakom ”kulisserna”:
produktionen av nya verk och omhändertagandet av samlingen.
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 Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt


