
Lördagen den 18 Februari 2012

JORDEN runtKonstmässor med spetskompetens
Stockholm (TT Spektra)
Två hus fullproppade med konst. Två mässor med olika 

förtecken - men med i princip samma publik. I helgen är 
det dags igen för konstmässorna Market och Supermar-
ket.

Somliga tycker att 
konstmässorna är över-
kurs. Market och Super-
market pågår bara under 
ett par dagar och är tyd-
ligt Stockholmsbaserade. 
Samtidigt ger de en möj-
lighet att se verk som lå-
ter tala om sig långt ef-
teråt.

Den hetsiga konstde-
batten om graffitikonstnä-
ren NUG startade till ex-
empel när kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth 
besökte Market 2009.

Klär av oss
Vad blir omtalat i år? 

Pontus Raud och Andreas 
Ribbung, initiativtagare 
till den konstnärsdrivna 
mässan Supermarket, lyf-
ter bland annat fram det 
danska kollektivet Qwer-
ty, som i det långt min-
dre provokativa projektet 
”Foreign exchange” låter 
besökarna lämna in si-
na kläder och modifierar 
dem till oigenkännlighet.

– Vi har redan gjort det 
här i St Petersburg och 
ryssarna hade inga pro-
blem med att klä av sig. 
Det ska bli intressant att 
se hur svenskarna reage-
rar, säger Anders Qvist 
Nielsen från Qwerty.

Om Supermarket bju-
der på en lite stökigare 
och bråkigare upplevelse 
i Kulturhuset, med Mao-

lookalikes, en musikupp-
levelse som drivs av citro-
nenergi och en ny perfor-
mancescen är Market på 
Konstakademien sobrare 
och mer inriktad på sepa-
rata konstnärsnamn. Här 
finns verk av internatio-
nella stjärnor som Ola-
fur Eliasson, Tony Ours-
ler och Tal R, men också 
av mer okända konstnä-
rer på uppgång.

”Känns omodernt”
Galleri Andréhn-Schip-

tjenko ställer ut Jacob 
Dahlgrens slagkraftiga 
geometriska figurer, ska-
pade av sågar, måttstock-
ar och buntar av pen-
nor. Galleristen Marina 
Schiptjenko är vid det här 
laget trött på det ständiga 
pratet om motsättningar-
na mellan ”kommersiel-
la” Market och det ”okom-
mersiella” Supermarket.

– Det känns väldigt 
omodernt. Gränserna 
mellan vad som är kom-
mersiellt och okommersi-
ellt i dag är grumliga. Vi 
är alla aktörer på en och 
samma konstscen, men 
jobbar inte mot varandra. 
Och i princip alla som be-
söker Supermarket på 
Kulturhuset besöker ju 
oss också.

Sara Ullberg/TT Spektra

Market:
Anordnas för sjunde året i rad.
Omkring 40 tongivande gallerier deltar, 
fokus ligger på nordiska konstnärer.
Nytt för i år: Market XL, en avdelning för 
större soloprestationer, där skulpturer av 
Tal R från Danmark visas.
Håller till på Konstakademien i Stockholm 
17-19 februari.

Supermarket:

Anordnas för sjunde året i rad. Starta-
des som en motvikt till den kommersiella 
konstmässan Market och hette först Mini-
market.
Omkring 80 konstnärsdrivna gallerier från 
30 länder i världen deltar.
Temat i år, ”Evighetens väntrum”, syftar på 
att visa hur konsten kan användas i ”den 
apokalyptiska tid” vi lever i.
Håller till i Kulturhuset i Stockholm den 17-
19 februari.

Fakta Konstmässorna

Mette Dalsgård, Indigo Richards och Anders Qvist Nielsen från den danska konstnärsgruppen Qwerty 
jobbar med att sy om besökarnas kläder i projektet ”Foreign exchange”.  Foto: Fredrik Sandberg/
Scanpix

Springsteen längtar till Sverige
Paris (TT Spektra)

Det är i Paris som Bru-
ce Springsteen drar igång 
sin jättelika PR-maskin för 
ny skiva och turné. Men om 
bara några månader kom-
mer han till Sverige.

– Jag ser fram emot att 
träffa er i sommar, säger 
han till TT Spektra.

Bootsen slår taktfast i 
golvet när Bruce Spring-
steen kliver in på sce-
nen på Theatre Marig-
ny ett stenkast från 
Champs-Elyssées i Paris. 
Ett hundratal europeiska 
journalister - och två ja-
panska - har precis hört 
hans nya album ”Wreck-
ing ball” spelas upp i sin 
helhet för första gången. 
Springsteen är i den fran-
ska huvudstaden för att 
prata om nya skivan, som 
sedan ska ta honom och E 
Street Band ut på världs-
turné igen.

Överraskning
Den 27 och 28 juli är det 

dags för Göteborg och Ul-
levi. Exakt vad publiken 
kommer att bjudas på, 
förutom det uppenbara: 
Springsteen, är däremot 
inte klart än.

– Vi håller på att sätta 
samman showen just nu, 
så detaljerna är inte rik-
tigt klara än. Det blir en 
överraskning. Men det 

Bruce Springsteens 17:e album och uppföljare till ”Wor-
king on a dream” från 2009.
Här är låttitlarna på nya skivan: ”We take care of our 
own”, ”Easy money”, ”Shackled and drawned”, ”Jack of 
all trades”, ”Death to my home town”, ”This depression”, 
”Wrecking ball”, ”You’ve got it”, ”Rocky ground”, ”Land 
of hope and dreams”, ”We are alive”.
Skivan släpps den 5 mars.

Fakta ”Wrecking ball”

ska bli kul att spela i Gö-
teborg igen, säger Spring-
steen till TT Spektra efter 
presskonferensen.

Däremot blir det en 
turné utan Clarence Cle-
mons, E Street Bands le-
gendariske saxofonist 
som avled förra året. Han 
var även Springsteens 
personlige vän sedan 
många år.

Gå vidare
– Att förlora Clarence 

var som att förlora något 
fundamentalt. Som reg-
net, eller luften. Jag har 

känt honom sedan bör-
jan av mitt vuxna liv. Det 
händer något med män-
niskor när man står så 
nära varandra, när man 
känner att man skriva lå-
tar till enbart hans sax-
ofon. Men man måste gå 
vidare - livet väntar inte.

På turnén ersätts Cle-
mons bland annat av sin 
brorson Jake Clemons, 
men enligt Springsteen 
även av en rad andra 
blåsmusiker eftersom:

– Det krävs en hel by 
för att ersätta Big Man.

Sara Haldert/TT Spektra

Dagarna före sommarens Sverigespelningar genomför 
”The Boss” flera konserter i Norge, den 21 juli i Oslo samt 
den 23 och 24 juli i Bergen. 
Under presskonferensen i Paris på torsdagen kommente-
rade Springsteen saken, men utan att ge klart besked.
- Vi har många vänner i Norge och påverkades självklart 
av det som hände, så vi får se om det kan tänkas bli av, 
sade han.

Fakta Oklart om Utöya-spelning

Bruce Springsteen återsamlar sitt band minus Clarence Clemons 
för att spela i Sverige i sommar. Foto: Matt Sayles/AP/Scanpix

GRATIS KONDOMER UNDER KARNEVALEN. De styran-
de i delstaten Rio de Janeiro i Brasilien kommer 
att dela ut mer än tre miljoner kondomer gratis 
under årets karneval som inleds på fredag.

Syftet är att förebygga aids och andra sexuellt 
överförbara sjukdomar, särskilt bland unga.

Kondomer ska bland annat delas ut till alla 
festglada som samlas för att se de glittrande pa-
raderna som de stora sambaskolorna håller.

Det kommer även att delas ut 160 000 bro-
schyrer om hur man undviker könssjukdomar.

TÅGKÖNSAPARTHEID. En tjeckisk organisation för 
pappor tycker sig vara svårartad segregation på 
spåret när landets statliga järnvägsbolag infört 
kupéer bara för kvinnor. Och enligt organisa-
tionens Facebooksida är brotten i polisanmälan 
långt ifrån futtiga: ”misstänkt brott mot mänsk-
ligheten, apartheid och diskriminering mot en 
grupp av människor”. 

Men järnvägsbolaget anser att organisationen 
helt har spårat ur, slår ifrån sig anklagelserna 
och pekar på att tyska och österrikiska järnvä-
gar har liknande service för att tillgodose kvin-
nors säkerhet. (TT-AFP)

KONSTIG DIKTATOR. Många besökare höjde på 
ögonbrynen när de läste programmet inför 
konstmässan Arco i Madrid. Bland objekten 
finns nämligen två hår från den spanske dik-
tatorn Francisco Francos ögonbryn. 

Ögonbrynen förvaras i en genomskinlig plast-
påse och kan ses med hjälp av ett förstorings-
glas. Andra konstverk inkluderar en snurran-
de byst av diktatorn och skulpturer tillverkade 
av skrot från Francos demolerade lyxjakt. 

Konstnären Fernando Sanchez Castillo, som 
ligger bakom några av verken, vill visa på hur 
”Franco alltid är närvarande även om han in-
te syns”. Trots att Franco dog 1975 fortsätter 
minnena från diktaturen att vara ett öppet sår 
i Spanien. Ämnet har dessutom åter blivit ak-
tuell i och med rättegången mot domaren Bal-
tasar Garzon, som åtalats för sina försök att 
utreda brott under Francotiden. (TT-AFP)

IPHONE TAPPAR MARK I KINA. Apples marknads-
andel på den kinesiska smartphonemarknaden 
föll under fjärde kvartalet i fjol. Kina är värl-
dens största mobilmarknad, där antalet mobila-
bonnenter i år väntas stiga till en miljard.

Samsung gick om Nokia som det företag som 
sålde flest smarta mobiler. De båda bolagen har 
knappt en fjärdedel av marknaden var, medan 
kinesiska Huawei och ZTE ökade sina mark-
nadsandelar till 12,6 respektive 11,1 procent. 
Apples andel sjönk till 7,5 procent, enligt ana-
lysföretaget Gartner.

INSTÄLLDA FLYG I FRANKFURT. Även på fredagen 
ströks hundratals av de 1 300 dagliga flygning-
arna vid Frankfurts flygplats, Europas tred-
je största, på grund av en strejk som inleddes i 
torsdags.

Det är personalen som vägleder flygplanen på 
marken som hade utlyst strejk klockan 15—22 i 
torsdags och 08—22 på fredagen.

Under helgen är inga strejker planerade, men 
facket GDF hotar med fortsatta aktioner nästa 
vecka om lönekraven inte tillgodoses.

VARNING FÖR SNOKANDE BARNAPPAR. Teknikföre-
tag som Apple och Google måste göra mer för att 
skydda barn som använder appar i smarta mo-
biler och surfplattor, anser USA:s konkurrens-
myndighet FTC.

Myndigheten hotar med åtgärder mot mjuk-
varuföretag som samlar in information om barn, 
till exempel telefonnummer, plats eller annan 
personlig information.

I dag är det svårt att veta vilka appar som 
samlar in information om barn och vad de gör 
med informationen, varnar FTC i en rapport.

KAPTEN I DJUP SÖMN PÅ VÄG MOT LAND. På radarn 
såg sjöfartsövervakarna i Danmark natten till 
fredagen att det 82 meter långa ryska lastfarty-
get var på väg rakt mot land på norra Själland. 
En helikopter sändes upp och när den lyste med 
strålkastare mot kommandobryggan sågs kap-
tenen sova djupt vid rodret.

En man hissades ned från helikoptern och 
hann precis väcka styrmannen ombord innan 
grundstötningen var ett faktum. Kaptenen dof-
tade sprit och greps misstänkt för sjöfylleri.


