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KONST & FORM
Upphovsman: Marcos Vidal 
Verk: "Pay attention" 
Plats: Candyland, Stockholm
Visas t o m 16/11

Upphovsman: Muunganos 
Verk: "State of the art" 
Plats: Botkyrka konsthall,
Tumba C Visas t o m 22/11 

Upphovsman: Damir Niksic 
Plats: Tegen 2, Stockholm
Visas t o m 9/11

Upphovsman: "En annan
ordning" 
Plats: Konsthall C,
Hökarängen Visas t o m 30/11

En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 11 nov 2008 09:15

Damir Niksics samhällskritiska musikperformance "If I wan't muslim" visas på Tegen
2.

Fyra x Stockholm: "Pay attention" på Candyland,
"State of the art" på Botkyrka konsthall, Damir
Niksic på Tegen 2 & "En annan ordning" på
Konsthall C 
Dagens mobila konstnärer tar med sig publiken ut i världen och utforskar alla
sorters samhällsfrågor. Jessica Kempe reser långt på sin konstrond runt
Stockholm.

På min korta runda i Botkyrka och Hökarängen, i
Stockholm City och på Söder har konsten tagit mig långt -
till 8 länder, 9 subkulturer, 100-tals förortsdefinitioner,
minst 200 konstnärsböcker samt till en lyckligt
tevemissbrukande plastgris, som het om magen brer ut sig
på en grill i Marcos Vidals installation på Candyland. Med
kantig leksaksestetik skildrar Vidal teveburken som både
ställföreträdande aktör och matande förälder. 

SAMTIDSKONSTEN är ett tålmodigt öga som letar sig in
överallt. Vad möjliggjorde denna våg av
samhällsutforskande bildkonst som med tiden blivit ett hav
att ösa ur? Orsakerna är flätverk där trådarna består av
förenklad film- och fototeknik, konstformernas
överlappningar och konstnärsstyrda konstplatser,
interkulturella möten, fristående curatorsinitiativ. Och i
Sverige projektpengarna från Stiftelsen Framtidens kultur. 
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Men ett rörligt arbetsfält kan också betyda hemlöshet. I
exilen tycks det konstnärliga arbetet bilda en egen, mobil
hemvist. 

"Mina arbeten måste bli perfekta", anförtror mig
konstnären Damir Niksic, som kallar sig "muslimsk
desertör" från Bosnien. I meningen dubbelt utsatt. I
hemlandet för att han vapenvägrat, i Europa för att han är
muslim. När jag öppnar dörren till projektplatsen Tegen 2
går jag rakt in i hans filmduk där han med utsträckta armar
sjunger och dansar sin musikalperformance "If I wasn't
muslim".

DET ÄR EN LJUVLIGT professionell konstversion av "If I were
I rich man" ur Broadwaymusikalen "Fiddler on the roof"
(Spelman på taket) från 1964, som då skildrade
judeförföljelserna i Ryssland under 1900-talets början. I sin videofilm förenar Damir
Niksic judarnas öde med muslimernas och frågar Gud, Allah och Herren varför han
lagt Bosnien mitt i Europa när Europa betraktar bosniska muslimer som icke-
europeiska element. När Niksic för samman musikalen och den samtida videokonsten,
två tiders gränsöverskridande mötesplatser för dramatik, satir och samhällskritik,
svarar hela kroppen på hans hjärtslitande fråga. 

Klivet över till Konsthall C i Hökarängen och utställningen "En annan ordning" är en
intellektuell kalldusch. Här avslöjar Magnus Bärtås och Camilla Ed den dagispopulära
waldorfsdockans dolda rasism. Konstnärerna visar att antroposofernas ljushyade
tygdocka med korstygn till ögon alls inte är någon neutral överföringsplats för barnens
egna fantasibebisar, utan ursprungligen skapad som en andlig länk till teosofernas och
Rudolf Steiners utvalda folkras. På väggen intill påminner Anna Ridderstad om
Martinskolans närvaro i Hökarängen genom att på offentliga platser placera ut
skulpturer gjorda efter antroposofernas ockulta symboler. 

Jag huttrar lite i den folkhemska tvättstugan på Cigarrvägen 16 och flyttar min
plaststol från monitor till monitor för att titta på videoverk om modernitetens
identitetskulturer, sociala förbund och alternativa gemenskaper. Men den dokumentära
konstfilmen har ett oklart subjekt. Med sin dagboks-, skiss- eller collageform är det
inte lätt att veta i vems sak den talar. Det är konstfilmens svaghet och styrka. I Nils
Agdlers och Timo Menkes film om de elöverkänsligas minerade och marginaliserade
reaktion på den elektromagnetiska omvärlden blandas partiskhet och opartiskhet. Och
åt vem upplåter Lina Persson sitt suggestiva filmmontage om fankulturens koppling
mellan verklighetens förstörda framtidsstad Vulcan i Kanada och planeten Vulcan i
Star Trek-mytologin? Att återskapa en föreställningsvärld innebär inte automatiskt att
undersöka den. 

DET ÄR PÅ DET labyrintiska Botkyrka konsthall i Tumba Centrum som jag vill stanna
längst. Där vecklar verksamheten ut sig lika flerspråkligt och flerrumsligt som Stefan
Constantinescus lådstora pop-up-konstnärsbok "Den gyllene eran för barn" om sin
uppväxt i Ceausescu-erans Rumänien. Nyss utgjorde boken en egen utställning här, nu
ges den ut på konsthallens artists' book-förlag Labyrint Press. Men Labyrint Press är
mer än ett förlag. Det ingår samtidigt i Labyrint Arkiv: en biblioteks-, mötes- och
utställningsplats formgiven av Pia Sandström där besökaren kan umgås med
konstnärsböcker från hela världen. 

Under samma tak rymmer konsthallen också referens- och händelserummet
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Under samma tak rymmer konsthallen också referens- och händelserummet
Receptionen/Tamburen, ateljéprogrammet Residence Botkyrka och det konstnärliga
pilotprojektet Peripheral Vision. Det är ett utbyte mellan ungdomar i Botkyrka,
Stockholm och Kapstaden, som visas på Lava i Kulturhuset ytterligare en vecka. 

Rödgröna Botkyrka kommun har en lång tradition av långsiktig och öppen
kulturpolitik. Under ledning av Joanna Sandell med team har Botkyrka konsthall slagit
upp väggarna mot världen och kommunen, ännu mer mot biblioteket intill och inlett
samarbete med en rad skilda organisationer, rörelser och samhällsinstitutioner. 

I KONSTHALLEN PÅGÅR nu designgruppen Muunganos katalysatoriska kartläggning av
kulturlivet i Botkyrka. De gör utställningshallen till ett vitt anteckningsblock med
byggda huskroppar för alla att teckna och skriva på. Ett underbart dialogiskt
multikonstverk och en social skulptur - med de lokala konstnärerna som initierande
guider. I Botkyrka ingår konsten i samhällsbygget.

Jessica Kempe, konst@dn.se
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