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Nyheter

En av de mest populära attraktionerna på 
Stockholm art week är den konstnärsdrivna 
mässan Supermarket där konstnärskap från 
hela världen presenteras. DN Kultur besökte 
en mässhall täckt av emballage, kartonger och 
våt målarfärg en dag före vernissagen.

 ○Logistiken är överväldigande. Ett 
sjuttiotal konstnärsdrivna initiativ 
– gallerier och projekt – från 25 län-
der, som längst från Australien, har 
packat ner sina utställningar i bub-
belplast och fraktat dem till Stock-
holm. Ett par dagar innan ”Super-
market – Stockholm independent 
art fair” öppnar för allmänheten an-
länder majoriteten av konstnärerna, 
förhoppningsvis även deras konst, 
till Svarta huset på Telefonplan i 
Stockholm. Väl där har de brått att 
måla om väggar, packa upp verken 
och montera dem i minipaviljonger-
na, i vissa fall inte större än ett bås. 
De ekonomiska resurserna är ofta 
knappa så alla gör allting själva.

–  Att som konstnärsdrivet galleri 

eller initiativ åka i väg på en mässa 
är dyrt, vilket gör att många behöver 
minimera kostnaderna och tiden de 
är här. Vi försöker hjälpa till så gott 
vi kan. Vissa utställare får stöd från 
sina respektive ambassader eller 
kulturinstitut, några har bjudits in 
med finansiering från Svenska insti-
tutet, säger Andreas Ribbung, själv 
konstnär och en av Supermarkets 
två konstnärliga ledare.

Resultatet är en mångsidig,  kan-
ske till och med spretig, utställning 
med hög densitet. En röd tråd är 
inte särskilt lätt att finna men det 
finns ett tema. I år är det intimitet, 
ett tema som främst syns i mässans 
samtals- och debattprogram.

– Ofta saknas förutsättningarna 
för ett intimt möte med konst. Men 
temat är inte till för att kurera ut-
ställningarna, utställarna är fria att 
visa vad de vill men det tycks ändå 
ha inspirerat vissa av konstnärerna, 
säger Anders Ribbung och fortsät-

ter, i år är det exempelvis flera som 
har byggt upp sin utställning som 
en hemmiljö.

Tjugo svenska, konstnärsdrivna 
gallerier medverkar. Svenska Can-
dyland ställer ut den portugisiska 
konstnären Carlos Nos kluster av 
snett stående fågelholkar. Tankar-
na vandrar till usla bostäder, flyk-
tingläger och kåkstäder utan infra-
struktur. Också här handlar det om 
intimitet, fast en påtvingad sådan.

Ett av mässans  stora namn är den 
Belfastbaserade konstnären Ur-
sula Burke som presenteras av det 
irländska kulturcentret Ormston 
House. Åtta av hennes porslinsbys-
ter ligger fortfarande nerpackade 
i kartonger märkta ”fragile”, men 
en, ”Brazen head”, står framme. 
Den föreställer en kvinna och 
kunde ha misstagits för en antik 
marmorbyst om det inte vore för 
den stora urgröpningen i mitten av 
ansiktet som helt har utplånat mun-
nen och näsan upp till roten.

– Alla de klassiska skulpturerna 
i Rom handlar om idealism, både 
vad gäller form och samhället gene-
rellt. Det som intresserar mig är vad 
som händer om man placerade ett 
stort sår i ett sådant ansikte, säger 
Ursula Burke.

Dåtid och nutid, det sköna och 
det sargade, harmoni och kaos är 
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 ○Konstveckan består av många 
programpunkter: pop up-utställ-
ningar, performance, samtal och 
två konstmässor.

Supermarket
 ○En internationell  konstnärs-

driven mässa som i år firar tio år. 
Den startade som en reaktion mot 
den kommersiella konstmässan 
Market. Syftet är visa upp den 
internationella konstnärsdrivna 
scenen för en bredare publik och 
att vara en plattform för möten 
och erfarenhetsutbyten konst-
närer och gallerier emellan. Årets 
tema är intimitet.

Market art fair 
 ○För tolfte året  arrangeras 

denna kommersiella konstmässa 
där samtida konst representerad 
av nordiska gallerier visas. Utöver 
galleriernas kurerade utställning-
ar ges även ett program av sam-
tal. I år är första året som Market 
hålls i Färgfabrikens lokaler. 

motsatser som förenas i Burkes 
verk. Sår och skador bland annars 
sublima ansiktsdrag är ett återkom-
mande motiv. Hon säger själv att 
såren kan ses som symboler för kol-
lektiv smärta. Det kollektiva sår hon 
själv bottnar i är de blodiga konflik-
terna i Nordirland.

– Jag ville skapa en konceptuell 
bro mellan antiken och idealis-
men å ena sidan, och de samtida 
konflikterna i Nordirland å andra 
sidan. Jag använder eller imiterar 
den klassiska estetiken men låter 
den samtidigt fyllas med tecken 
och symboler för konflikter, i Nord-
irland eller globalt.
Vad är det som fascinerar i det klas-
siska och antika uttrycket?

– Jag har inget teoretiskt svar på 
det, det bara berör mig. Jag tror att 
vi har mycket att lära från den pe-
rioden och konstnärerna som var 
verksamma då, de var mästare på 
hantverket. Konststudenter i dag 
betalar så mycket pengar för sin 
utbildning utan att få lära sig kon-
stens hantverk, jag tycker att det är 
en stor förlust, säger Ursula Burke.

Två tunnelbanestopp  bort, i Färg-
fabrikens lokaler nära Liljeholmen, 
pågår också intensiva förberedel-
ser. På fredag öppnar där den kom-
mersiella konstmässan Market. 
Market är mässan för Nordens stora 

Irländska konstnären Ursula Burke 
och hennes verk ”Brazen head”. Burke 
är ett av de stora namnen på konst-
mässan Supermarket.

Sandra Stiskalo, text  
Jonas Lindkvist, foto
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Kalle 
Assbring 
får årets 
Svenska 
fotoboks-
priset för 
sin bok ”Fadern, sonen och 
Göran”. 

1 Boken kretsar kring mor-
det på din far, fotografen 

Göran Assbring, som sköts 
av okända under ett uppdrag 
i Eritrea 1983. Var boken ett 
sorgearbete?

– När man ser på det i 
efterhand så har det varit 
det. När jag åkte 1996 var 
det mer av ett sår, sedan var 
jag nyfiken på landet också. 
Men resan blev inget avslut 
som jag trodde då, mer som 
en sten som sattes i rullning. 
Arbetsmässigt är jag klar 
med det nu, efter åtta år, 
men på det privata planet 
fortsätter det ju, och det ska 
det göra. 

2 När du reste ned fick du 
träffa flera killar som 

fått namnet Yuran efter din 
pappa, hur var det?

– Att möta alla Yuran 
kändes nästan magiskt, 
hjärtat gick lite fortare. De 
dök upp på olika sätt, den 
ene efter den andre, när jag 
var i Eritrea. Det var jättefina 
möten, som att möta en 
liten, liten del av min pappa 
igen. De var coolare, de 
hade ju alltid vetat varför 
de heter som de gör, och att 
den personen hade en familj 
någonstans.

3 Om man ser på bilderna 
är många väldigt breda?

– Det är panoramakame-
ror, som exponerar som ögat 
ser, 170 grader. Jag valde de 
här långsammare kame-
rorna för det konstnärliga 
fotandet, lite för att hålla det 
separat från annat jag gör.
 Irene Karlbom Häll

 Foto: Kalle Assbring

Tre frågor. Kalle Assbring

”Att möta alla Yuran  
kändes nästan magiskt”

I korthet.

Okänd gatukonstskatt 
försvinner när hus rivs 
Konst. En hemlig konst-
skatt har nu offentlig-
gjorts av Stadsmuseet 
– samtidigt som det är 
för sent för allmänheten 
att se den i verkligheten. 
Okända gatukonstnärer 
har använt väggar, golv 
och uttjänta kontors-
miljöer till att skapa 
avancerade konstinstal-
lationer i tre industri-
byggnader på Södra Hamnvägen, där Norra Djurgårdsstaden 
ska expandera med nya kvarter. Men rivningen påbörjades 
redan förra veckan, rapporterar Östermalmsnytt. 

Stadsmuseet har känt till konsten sedan i februari 2016, då 
bland annat fotografen Mattias Ek släpptes in för att doku-
mentera byggnaderna som grönklassats som kulturhistoriskt 
värdefulla.

– De var plomberade inför rivningen och Exploaterings-
kontoret ville inte att vi släppte bilderna. Man ville undvika 
ett publiktryck, eftersom det fanns en oro för säkerheten i 
byggnaderna, berättar Mattias Ek.

Han blev så tagen av omfattningen och den höga nivån 
på många av verken att dokumentationen blev ovanligt 
omfattande. På Digitala Stadsmuseet, under fliken arkiv och 
fotografier ligger nu hela 73 foton. Sök på ”Bristol 1”.
Birgitta Rubin

Ett av de många verken i byggna-
den på Södra Hamnvägen. 

Foto: M
attias Ek/Stadsm

useet
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Mångsidig konstmässa vill    skapa intimitet

Två verk från Market: Till vänster  
fotokonstnären Annika von 
Hausswolffs”The blind man’s vision”. 
Nedan Finnbogi Péturssons koncep-
tuella konst som rör sig i gränslandet 
mellan musik, skulptur och mekanik. 
 Foto: Märta Thisner

Samira Hashemi och Mona Aghababaee  från 
Iran hänger upp en installation som tema-
tiserar fjolårets händelser då Aghababaee 
nekades inresetillstånd för att medverka på 
Supermarket. 

och etablerade gallerier. Ambitio-
nen är att presentera ett ”exklusivt 
urval av det mest intressanta på 
den nordiska konstscenen” genom 
”omsorgsfullt kurerade solo- eller 
duoprojekt”.

– Vi har inga ambitioner att vara 
exklusiva publikmässigt, vår stora 
ambition är att attrahera en ny 
konstpublik. Market är en stor möj-
lighet för gallerier att locka besö-
kare som vanligtvis inte går på gal-
lerier, säger mässans konstnärlige 
ledare Johan Norling.

Det är första året  som Market ar-
rangeras i Färgfabrikens lokaler. En 
tanke bakom flytten utanför tullar-
na var just att nå en bredare konst-
publik. Johan Norberg lyfter sär-
skilt fram en punkt i årets program, 
ett scensamtal med konstsamlaren 
Anna-Stina Malmborg.

– Anna-Stina Malmborg är en 
megasamlare. Hon började samla 
konst redan på 60-talet, har done-
rat till flera stora institutioner och 
har på så sätt haft en viktig roll för 
svensk konst. Konstsamlare brukar 
annars ofta vara lite hemliga men 
här ges chans att höra hur hon bör-
jade och vad som driver henne.

Någon rivalitet de två konstmäs-
sorna emellan märks inte av.

– Jag uppskattar Supermarket 
mycket. Att Market och Supermar-

ket pågår parallellt ser jag bara som 
positivt, det är ett tecken på att 
Stockholm är en välmående konst-
stad med en hängiven konstpublik, 
säger Johan Norling.

Lite längre in  i Svarta huset på Tele-
fonplan håller konstnärerna Sami-
ra Hashemi och Mona Aghababaee 
på att spika upp två installationer 
på de vita väggarna. De föreställer 
sådana glasförsedda biljettspär-
rar med luckor för dokument som 
finns i passkontrollen på flygplatser 
och hos polisen.

– De är barriärer. Du står på ena 
sidan av glaset, på andra sidan finns 
en statstjänsteman som bestämmer 
över ditt liv. Det handlar om byrå-

kratins spel där man aldrig får veta 
vad som försiggår bakom glaset, sä-
ger Samira Hashemi.

Samira Hashemi och Mona Agha-
babaee driver tillsammans konst-
närsinitiativet VA Space i Isfahan i 
Iran. De skulle båda ha deltagit på 
Supermarket i fjol men Mona Agha-
babaee fick två dagar före avresan 
avslag på sin visumansökan från 
svenska ambassaden i Teheran. 
Ambassaden hävdade att Aghaba-
baee inte kunde styrka att hon var 
konstnär. I motivationen skrev de 
dessutom att hon var ”ung, gift och 
inte har barn”.

Men i år fick de båda åka, varför 
kan de inte säga säkert – Aghaba-
baees livssituation har inte föränd-
rats nämnvärt. Förra årets upp-
levelser ligger till grund för deras 
utställning på årets Supermarket. 
De har bland annat med sig en in-
teraktiv installation i form av ett 
pussel. På de olika pusselbitarna 
har Mona Aghababaee gjort avtryck 
av sina olika kroppsdelar.

– Det handlar om att vara en 
kropp, en kropp som ett land av-
visar eller inte vill ha besök från, 
och om hur vissa länder förkastar 
vissa kroppar. I pusslet får besöka-
ren själv organisera om bitarna så 
att det rätta mönstret framträder, 
säger Mona Aghababaee.
sandra.stiskalo@dn.se

Att Market och Super-
market pågår paral-
lellt ser jag bara som 
positivt, det är ett 
tecken på att Stock-
holm är en välmående 
konststad med en hän-
given konstpublik. 
 
Johan Norling, konstnärlig ledare 
för Market.

Svenska Pen stöttar hotade bibliotekarier

Bibliotek. Svenska Pen uttalar stöd för bibliotekarier som 
utsätts för hot och hat efter beslut om tidningar eller böcker 
som inte köps in. Särskilt stöd riktas till bibliotekarier som 
anser att den högerextrema tidningen Nya Tider inte hör 
hemma på folkbiblioteken.

”Det är ett yrkesmässigt ställningstagande som är öppet 
för diskussion. För detta ska man inte hotas till livet”, skriver 
yttrandefrihetsorganisationen Svenska Pen och uppmanar 
svenskt rättsväsende att ta hatbrott på större allvar.

DN tidigare rapporterat att en bibliotekarie i Nacka utsat-
tes för dödshot sedan den högerextrema tidningen inte 
köptes in. Även bibliotekarier i Ekerö utsattes för påhopp 
efter beslutet att inte köpa in Tino Sanandajis bok ”Massut-
maning”. Hugo Lindkvist, TT


