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Korvbaletten med på 
Art Fair i Stockholm
Visby/sTockholm
På torsdag finns gotländska Korv
baletten med vid vernissagen för 
 Supermarket 2017, årets Art Fair,  
i Stockholm.

Supermarket är en konstnärs
driven internationell konst
mässa med kreativa projekt.

I år deltar 74 konstnärs
initiativ från den svenska och 
övriga världens konstscen.

Gotland representeras av 
sex konstnärer från Plattform 
Ankaret i Visby som presente
rar ”Korven kan inte vänta”. 
En korvkiosk är ingång till 
Ankarets monter med per
formance, film, inter aktion 
och objekt. 

– Vår utställning är rolig 
och seriös med fokus på korv 
som referens till konst, liv, 
samhälle, politik och peng

ar, förklarar konstnären Tor
björn Limé som framträder 
tillsammans med konstnä
rerna Kristina Frank, Mervi 
Kekarainen, Eva Bergenwall, 
Pia Ingelse och Jessica Lunde
berg.

Ankaret är ett konstnärs
initiativ och en ateljéfören
ing som startades för tre år 
sedan.

– Vi bildade Ankaret för att 
bevara samtidskonsten i Vis
by innerstad och stoppa för
säljningen av Kulturskolan 
vid Specksrum, förklarar Tor
björn Limé.

Ateljén ligger i det lilla  
 huset vid Kulturskolans gård 
där Ankaret gjort olika evene
mang, bland annat vid den 
senaste julskyltningen i Vis
by då en lucka öppnades till 
Korvbaletten med konst och 
musik.

Och under fjolårets Visby

dag höll föreningen öppet i 
ateljén och med uppträdan
den på Kulturskolans gård. 

2015 ställde Plattform An
karet upp för Kulturskolans 
i Visby existens, och som 
 mötesplats för konst och kul
tur, med en manifestation av 
gotländska konstnärer.

– Nu är vi en av de två kvar
varande konstnärsateljéer 
som finns kvar i Visby inner
stad, säger Torbjörn Limé. 

Han berättar att Korvbalet
ten har en bakgrund som 
en motståndshandling med 
konstnärlig strategi att göra 
något positivt och glädjefullt 
i Visby centrum.

– Allt kan malas ner till 
korv och komma ut i en stan
dardform. Korv är en fabriks
tillverkad produkt och sådan  
likriktning vänder vi oss 
emot när det gäller konst 
och kultur.

Han framhåller vikten av 
en organiskt levande kultur i 
alla dess former, och att Platt
form Ankaret med Korvbalet
ten visar lekfullt och positivt 
på andra möjligheter med 
kultur.

Supermarket Art Week 
2017 pågår mellan den 23 

mars och den 26 mars i Svar
ta  huset vid Telefonplan i 
Häger sten.

Temat för året är ”Intimi
tet” med visning av samtids
konst med kreativa bidrag 
från konstnärsdrivna galle
rier i Sverige och i världen.

Programmet är fyllt med inn
ovativ performance och se
minarier med dagsaktuella 
ämnen.

– Korvbaletten gör ett 
 inslag på vernissagekvällen. 

Koreografin är hämtad från 
en amerikansk film från 1943 
med banantema, berättar 
Torbjörn Limé.

Målet för Plattform Anka
ret med Korvbaletten är att 
visa på Visby som en kultu
rell mötesplats och att Got
land fortsatt ska finnas med 
på den svenska konstkartan.

Inger Hammar
inger.hammar

@gotlandsallehanda.se
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"
Vår utställning 
är både rolig 

och seriös med 
fokus på korv som 
referens till konst.

Torbjörn Limé, konstnär

Ny film
inspelning 
av Gotlands
deckaren
Film
Det är Anna Janssons 
populära hjältinna Maria 
Wern som får en ny 
säsong. Som vanligt 
utspelas handlingen på 
Gotland.

Efter tio års filmer är Eva 
Röse beredd på en ny in
spelningsomgång.

– Det ska bli roligt att 
komma ner och filma, det 
är samma gäng framför 
och bakom kameran. Det 
är som att komma till sin 
familj, säger Eva Röse i TV4:s 
Nyhetsmorgon.

Anna Jansson är med i 
 manusarbetet till komman
de film, men det är Fredrik 
T Olsson som är huvudför
fattare. Filmen baseras inte 
på någon av Anna Janssons 
böcker utan är en friståen
de fortsättning på tidigare 
filmer om Maria Wern.

– Det är i Annas värld, 
men det är nya avsnitt som 
inte finns med i böcker
na. Vi försöker flytta fram 
posit ionerna, det kommer 
att öppnas upp lite mer.  
I filmerna dog Maria Werns 
man redan i första filmen, 
men nu öppnar Maria Wern 
upp lite mer, säger Eva Röse, 
som levt med karaktären 
under ett decennium.

– Första provfilmningen 
jag gjorde var när jag vän
tade mitt första barn, och 
besked om rollen fick jag 
på BB.

Samtidigt släpps Anna 
 Janssons senaste Maria 
Werndeckare ”Det du inte 
vet”, med exploatering och 
miljöförstöring i fokus.

– Det som är roligt med 
Annas böcker är att det 
 säger någonting om vår 
samtid, de tar upp aktuella 
ämnen, säger Eva Röse.

Inspelningarna sker i 
Stockholm och på Gotland 
med start i maj.

Lina Breisch   

Korvbaletten. Gotländska konstnärerna Torbjörn Limé, Kristina Frank, Mervi Kekarainen, Eva Bergenwall, Pia Ingelse och Jessica Lundberg fångade i bild vid 
korvdemonstrationen i Visby, deltar med presentationen ”Korven kan inte vänta” på Supermarket Art Fair 2017 i Stockholm.

Konstnärsinitiativ. Ankaret startades för tre år sedan. Enligt 
Torbjörn Limé var syftet att bevara samtidskonsten i Visby 
innerstad och att stoppa försäljningen av Kulturskolan.  
Till vänster Örjan Ringbom, vice ordförande i Gocart Galleri 
Gotland.  Foto: Vilda Engström/arkiv

Deckare. I maj drar nya in- 
spelningen av Maria Wern 
i gång, med Eva Röse  
i huvudrollen. 


