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KONSTHELG. Mässan Supermarket visar verk från k onstnärsdrivna
gallerier från 30 olika länder. Vi bad a rrangörerna välja ut tre smakprov.
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MAJA RUZNIC
THE UNDOING OF KNOTS

»Maja Ruznic kommer från
 osnien-Hercegovina, men bor nu
B
i Los Angeles. Hennes verk visas
av det svenska galleriet Candyland.
Ruznics målningar kretsar kring
folklore, sexualitet, kvinnlighet och
trauman från Balkankriget. Här ser
vi hur figurer av oklart kön, som
är levande och döda på samma
gång, träder fram ur mörkret för
att tillsammans knyta upp en stor
klump av knutar. Hon har en s peciell
fantasiartad kvalitet som gör att man
känner såväl äckel som lockelse och
igenkänning.«
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SHIN BUTTON
MY WORLD VIEW – VOYAGE

»Shin Button visas av det
japanska galleriet The Room Below,
som bland annat arbetar med att
synliggöra konstnärer med olika
funktionsvariationer. Button var tidigare skulptör, men efter en olycka
där han förlorade en hand har han
gått över till traditionell bläckmålning. Tekniken skapar dynamik och
suggestion, särskilt då han också är
inspirerad av animation och serier.
Hans kusliga landskapsmålningar
visar på det moderna samhällets
skevhet, samtidigt som de utforskar
en annan, mer immateriell, värld.«
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VLADIMIR KOZIN
WHAT IF THIS IS NOT ONLY OUR
PAST BUT ALSO OUR FUTURE?

»Vladimir Kozins konst, som visas av
Galleri Parazit, är högst aktuell. Han
är född i Ukraina och bor i dag i Sankt
Petersburg. Verket är en samhällskommentar, en länk mellan 90-talets
ekonomiska kollaps och Putins återinförande av blockader och förbud.
Rullväskan användes förr av folket
för att frakta grödor från deras livsnödvändiga odlingar utanför staden,
men Kozin frågar sig vad de fylls med
i dag. Mat och humanitär hjälp eller
ammunition och vapen?«
BERÄT TAT FÖR
MADELENE ENGSTRAND ANDERSSON

Torsdag 16 april. Supermarket öppnar på Svarta huset vid Telefonplan i Stockholm.
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