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Positivt och underhållande på årets Supermarket
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Koos Buster Stroucken i nederländska galleriet Signs bås på Supermarket Foto: Wilma Weinstock

Supermarket huserar i år i Stadsgårdsterminalen,
den bästa lokalen hittills. 62 konstnärsdrivna
gallerier deltar från tjugtalet länder – och bara att
genom öra mässan är en bragd, tycker Sebastian
Johans.

Äntligen har de konstnärsdrivna galleriernas Supermarket hittat
en byggnad som hjälper mer än stjälper. Stadsgårdsterminalen
som stått tom sedan Birka Cruises konkurs i fjol är vad jag kan
minnas den bästa lokalen som den nomadiserande mässan
hittills använt.

Redan det faktum att den femtonde upplagan av Supermarket
går av stapeln är en bragd. Den globala pandemin är inte över
och har som bekant slagit hårt mot stora delar av kulturlivet. För
de konstnärsdrivna initiativen, som också vanligtvis arbetar med
tajta ekonomiska ramar, har utmaningen förstås varit gigantisk.

Pandemin innebär också att ett antal utomeuropeiska gallerier
inte har kunnat resa hit men deltar ändå, med support från
lokala medhjälpare.

Mässa

”Supermarket 2021”

Stadsgårdsterminalen, Stockholm. Visas t o m 17/10
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Sebastian Öberg med sin ”Audiokopter” på taket ovanför Supermarket Foto: Anna Ekros

Supermarket 2021 har en air av just problemlösning. Och
trots att det som vanligt finns en hel del bås med mörkt och
samhällskritiskt innehåll, som chilenska Galerie Metropolitanas
svarta monter om statssubventionerat politiskt våld, så känns
helheten påfallande positiv.

Andréa Hösels ”Green Episode”, som fyller Studio 44:s bås, kan
tjäna som ett exempel. Det böljande platsspecifika verket består
av färggranna bordsdukar av plast, industrinät och annat mjukt
material som konstnären hittat under det senaste året. I sin
återuppståndna form, lyckosamt placerat i kortsidan på ett
långsmalt våningsplan, blir skräpet ett altarskåp om att samla
ihop de förutsättningar som faktiskt finns och gå vidare.

Supermarket, och föregångaren Minimarket, har alltid varit och
ska vara en kaotisk mötesplats, och för publiken en chans att
både överdosera konst och samtidigt få en inblick i den
konstnärsdrivna scenen utomlands. I år är Schweiz ett fokusland
med sex gallerier från landets olika språkområden.

Det kaotiska myllret kvartstår, men i terminalbyggnaden
ligger merparten av utställningsbåsen i rad efter varandra, vilket
gör helheten enormt mycket översiktligare än tidigare – då
montrar ofta tagit ut varandra visuellt och en känsla av
övermättnad infunnit sig snabbare.

Det är också fint att få den svenska, nationellt spridda scenen
någorlunda samlad. Att i samma rörelse möta trotjänare som
Nationalgalleriet, som alltid laddar sin monter till
bristningsgränsen med anarkistiska utrop, och nyare aktörer som
plattformen C-print, som lyfter tre unga konstnärskap i en
balanserad monter. Eller Bagarmossenbaserade Nef, som visar
en interaktiv fantasydoftande installation av Tomas Sjögren.

Några montrar är inrymda i egna rum, och nyttjar effektivt
fördelen att ostört kunna bygga en omslutande helhet.
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Nederländska galleriet Sign och konstnären Koos Buster
Stroucken har exempelvis fyllt ett litet rum med en mycket
underhållande bild av vår narcissistiska tid, där konstnären
agerar kändis i ett antal verk i glas och andra material, omgiven
av roliga detaljer som lampknappar, cigarettfimpar och
övervakningskameror av keramik.

Även Frankfurtgalleriet Eulengasses rum med sex verk och
konstnärer på temat kolonialism och rasism är en komplex och
imponerande välhängd enhet.

Kunstverein Eulengasses bås på temat kolonialism. Foto: Vilma Weinstock

Det skulle gå att räkna upp ovanligt många favoriter bland de
över 60 aktörerna på årets Supermarket. En given förhoppning
är att staden ser värdet av att använda terminalen för liknande
ändamål, och låter mässan komma tillbaka många gånger.

Missa inte heller mässans ambitiösa program av samtal och
performances. Musikerns Sebastian Öbergs Audiokopter, som
slungar ifrån sig ambienta toner från husets tak, utgör ett
kongenialt möte med byggkaoset kring Slussen.

Läs fler av DN:s konstrecensioner.

TEXT

Sebastian Johans

 Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Bild 1 av 2  Verk av Tomas Sjögren i galleri Nefs bås på Supermarket

Foto: Anna Ekros


