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28 april 10:28 Ola Salo om slemmet

Konst från hela världen i
Telefonplan

 

Nu har du chansen att se samtidskonst från hela världen – vid Telefonplan.

I helgen är det dags för tionde upplagan av konstmässan Supermarket.

Vill du ha koll på vad som händer i konstvärlden just nu? Då ska du bege dig

till Svarta huset, på LM Ericssons väg vid Telefonplan i helgen. Där pågår

nämligen konstmässan Stockholm independent art fair, Supermarket, hela

helgen.

61 konstnärsdrivna gallerier från 40 länder från hela världen ställer ut.

– Det blir ett myller av konstnärer från hela världen. Det blir
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musikperformance, samtal och möten mellan publik och konstnärer. Om

man inte brukar gå på konstutställningar ska man gå hit. Det �nns massor

att se. Men man kan behöva ställa frågor för att få ledtrådar, säger Andreas

Ribbung, en av tre projektledare för Supermarket.

En hel del konst är interaktiv. Det �nns en �skdamm där man �skar upp ett

mediakonstverk, en stor koja där man får läsa sig saker som att rita ett

streck eller knyta en knut och en skulptur som är ett instrument, vilket man

kan spela på genom att lägga klassar på golvet.

Namnet Supermarket är en ironisk anspelning på konstmässan Market som

pågår samtidigt och är en kommersiell konstmässa.

Pernilla Fagerström

Enskede-Årsta-Vantör kan tyckas vara hopplöst stort och spretigt. Men det är ju det som gör det

spännande och jag tror dessutom att det �nns mer som förenar än som skiljer. Har du tips eller

tankar kring vad du vill läsa om? Kontakta mig och hjälp mig att göra en engagerande lokaltidning.
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