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Svenska ambassaden nekar konstnär visum för sitt deltagande
SUPERMARKET 2016
Gång på gång blir inbjudna konstnärer och artister nekade visum av svenska ambassader. Denna
gång är det den iranska konstnären Mona Aghababaee som hindras från att resa till Sverige och
delta i den internationella konstmässan SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair.
Mona Aghababaee skulle ha ställt ut på SUPERMARKET 2016 med VA Space, av många ansett som ett
av Irans med intressanta konstprojekt just nu, som hon driver tillsammans med en annan konstnär,
Samira Hashemi. Till skillnad från Mona har Samira beviljats visum för sin resa till SUPERMARKET.
Enligt handläggaren på Svenska ambassaden kan Mona Aghababaee inte styrka att hon är artist. Hon
har alltså nekats visum på grund av en felöversättning; det engelska ordet “artist” har inte översatts
till konstnär, trots att ”artist” i inbjudan nämns i samband med ord som ”gallery”, ”curators” och
”exhibition”. Vidare motiveras avslaget med att Mona är “ung, gift och har inga barn” och därför
anses sakna anledning att återvända till sitt hemland, Iran.
– När Sverige inför strängare bedömning för att undvika avhopp blir kulturella utbyten viktigare än
någonsin för att undvika isolering. Svenska ambassades agerande är oacceptabelt, inte bara på
grund av deras okunskap och allvarliga missförstånd, de har även formulerat sig fördomsfullt och
diskriminerande. Mona Aghababaee är chockad och mycket oroad eftersom det försvårar hennes
möjligheter att få visum i framtiden, säger projektgruppen för Supermarket – Stockholm Independent
Art Fair.
Mona Aghababaee har magisterexamen från konsthögskolan i Tehran och verksam i Isfahan, Iran.
Hon har deltagit i mer än 20 internationella utställningar i Iran USA och Australien och bland annat
vunnit Damon Courtney Memorial Young Sculpture Prize i Sydney. Tillsammans med Samira Hashemi
driver Mona projektet VA Space för samtida konst i Isfahan, Iran. Samira har beviljats visum för sin
resa till Supermarket 2016 eftersom hon tidigare haft Schengenvisa.
www.monaaghababaee.com
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Supermarket är en konstmässa som drivs av konstnärer.
Konstnärsdrivna gallerier och liknande initiativ från
hela världen ställer ut hundratals konstnärer.

