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Kulturchefen  
i förband till  
Jack Vreeswijk
Kristinehamns kulturchef Tho-
mas Liedström är inte enbart 
kulturchef, han har även ett 
privatliv. Det är i denna roll 
som har agerar förband till Jack 
Vreeswijk när denna uppträder 
på Mastmagasinet i Kristine-
hamn på lördag.

Thomas Liedström kan även 
titulera sig kulturarbetare. 
Han säger att han inte bru-
kar spela på platser där han 
själv jobbar men nu gör han 
ett undantag. Detta sedan 
Magnus Warnqvist, som dri-
ver Mastmagasinet i Kristi-
nehamn, fått vetskap om att 
Thomas Liedström agerat 
förband åt Jack Vreeswijk i 
ett annat sammanhang.

Magnus Warnqvist ringde 
upp kulturchefen och frå-
gade om Thomas Liedström 
kunde tänka sig att vara för-
band igen, och det kunde 
han.

Vid spelningen på lördag 
kommer han att ha med sig 
två Kristinehamnsmusiker 
och några från Alingsås där 
han har bott.

Kristinehamns kulturchef Thomas 
Liedström agerar förband när Jack 
Vreeswijk spelar på Mastmaga
sinet på lördag.  FOTO: PrivaT

Flyktingarnas utsatthet gestaltas 
även i konsten. På konstmässan 
Supermarket i Stockholm visar 
det norska galleriet Kunstplass 
10 norska och syriska konstnärers 
verk om kampen för överlevnad 
och kärlek.

Flyktingarnas situation är svår 
att förstå i det trygga himmel-
riket Norge. Så resonerar galle-
risterna på det norska galleriet 
Kunstplass 10. Deras utställning 
”Troubled water” har tidigare 
visats i Olso under dokumentär-
filmsfestivalen ”Human rights, 
human wrongs” och ingår nu 
i konstmässan Supermarket 
vid Konstfack i Stockholm där 
konstnärdrivna gallerier från 
ett 50-tal länder deltar.

Marie Røysambs skulpturer 
föreställer mänskliga gestalter 
som lika gärna kan ses som an-
tingen ett tält eller en ubåt, möj-
ligen också en likkista.

– För henne handlar det om 
att utforska gränsen mellan 
trygghet och klaustrofobi, säger 
galleristen Vibeke Hermanrud 
som framhåller att konstverken 
handlar om universella känslor.

I utställningen ingår också 
vardagsnära två filmer från 
krigets Syrien, den ena handlar 

om kampen för att ta hand om 
barnen och upprätthålla ett kär-
leksfullt familjeliv under beläg-
ringen av södra Damaskus.

– Det är två syriska filmskapa-
re som lever i Syrien i dag som 
gjort de här filmerna under 
pseudonym. De är väldigt poe-
tiska och stillsamma.

Parallellt med Supermarket 
pågår som vanligt Market där 32 
av de största nordiska gallerier-
na deltar. I år hålls mässan i Lilje-
valchs nuvarande lokaler ovanpå 
Gallerian i centrala Stockholm. 
Gallerierna gör soloutställningar 
vilket ger de enskilda konstnär-
skapen större plats.

De två konstmässorna pågår 
fram till och med den 24 april.
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Norsk konst om flyktingars utsatthet

Bok om gruvor 
blev Årets  
hembygdsbok
Boken har utgivits av Nord-
marks hembygdsförening och 
går nu vidare och får tävla i 
den stora riksfinalen där alla 
landskap ingår.
”En av de i vår tid som genom 
idog forskning bidragit till 
att fördjupa kunskapen om 
gruvlavarnas och hyttornas 
värld är Jan Kruse, född 1970. 
I många artiklar och flera 
böcker har han berättat om 
såväl järnhanteringens geo-
logiska grundförutsättningar 
som om arbets- och vardagsliv 
för människorna i Filipstads 
bergslag. Boken bygger på 
gedigen forskning i arkiven 
och är på ett föredömligt sätt 
också försedd med detaljerade 
källhänvisningar. Jan Kruse 
har själv hållit i pennan för de 
flesta kapitlen, men här finns 
också en del bidrag av andra 
forskare. Boken är rikligt illus-
trerad med såväl kartor som 
äldre och yngre fotografier”, 
säger man i motiveringen.

Den norska konstnären Marie 
Røysamb utforskar gränsen mellan 
trygghet och klaustrofobi. FOTO: TT

”De är väldigt  
poetiska och  
stillsamma”

Funk- och r’n’b-ikonen Prince är 
död. Flerfaldigt Grammyprisade 
Prince rogers nelson, vilket var 
hans fullständiga namn, hittades 
på torsdagen avliden i sitt hem ut-
anför Minneapolis i USa. Han blev 
57 år gammal.

– Det är med djup sorg jag be-
kräftar att den legendariske, 
ikoniske artisten Prince Rogers 
Nelson har avlidit i sitt hem i 
Paisley Park i morse, säger ar-
tistens talesperson Yvette No-
el-Schure till AFP.

Prince fördes till sjukhus efter 
en konsert i Atlanta för några 
dagar sedan, men fick lämna 

sjukhuset efter några timmar. 
En talesperson uppgav då för 
sajten TMZ attt han dragits med 
influensasymptom i f lera veck-
or. Prince hade dessförinnan 
också ställt in ett par spelningar.

PRince sLog igenom på 1980-ta-
let med plattor som ”1999” 
(1982), ”Purple rain” (1984) och 
”Sign o’ the times” från 1987.

– Om det inte vore för Prince 
hade inte populärmusiken låtit 
som den gör dag, säger musik-
journalisten Mats Nileskär på 
Sveriges Radio till TT.

Prince gav funken nytt liv ge-
nom att blanda ihop den med 

pop och brittisk new wave och 
skapade en helt ny genre, berät-
tar Nileskär.

– Han är en av de största mu-
sikerna i vår tid helt klart, han 
är länken tillbaka till populär-
musikhistorien och är den stora 
förnyaren. Prince går inte att 
jämföra med någon annan. Han 
är outstanding.

Under sin långa karriär har 
Prince sålt över 100 miljoner 
skivor, och är därmed en av de 
artister som sålt f lest skivor.

PRince Vann en Oscar för mu-
siken till filmen ”Purple rain” 
där han också spelade en av hu-

vudrollerna. Han har också tagit 
emot åtskilliga Grammypriser 
genom åren.

På 1990-talet ändrade Prince 
sitt namn till en outtalbar sym-
bol och skrev ordet ”slav” på 
kinden i protest mot sitt kon-
traktsvillkor med skivbolaget 
Warner. Några år och många 
skivor senare kunde han byta 
skivbolag och började då åter 
använda sitt riktiga namn.

Prince hade tiden innan han 
gick bort lagt instrumenten åt 
sidan för ägna sig åt att skriva 
sina memoarer. De var tänkta 
att ges ut hösten 2017 med ti-
teln ”The beautiful ones”. TT 

Musikikonen Prince är död
Prince avled i går i sitt hem. Han blev 57 år gammal.  FOTO: aP PhOTO/TT


