
 
2020-06-09 

 

  

Stockholm konst arbetar för och med stockholmarnas egen konst. 

www.stockholmkonst.se   
 

Pressinformation från Stockholm konst 

 
Stockholm konsts sommarutställning 
i samarbete med Trafikkontoret 
 
PROGRAM  
Stockholm konst deltar med flera tillfälliga konstprojekt i Trafikkontorets satsning på 
sommarplatser där sommargågator, sommartorg och pop-up parker levandegör stadens 
offentliga rum. Samtliga konstprojekt genomförs av Stockholm konst. 
 
 
Spår av Diaspora, Paula Urbano 
Akalla Torg samt ljudskulptur på Holger Bloms Plats 
Ljud och betong 
Workshops Akalla Torg 16–17 maj och 23–24 maj, kl. 13–16  
Ljudskulptur på stan 10/6–31/8 
 
I konstprojektet Spår av Diaspora samarbetar föreningen ARTmovement och konstnären Paula 
Urbano. Projektet utgörs av flera möten på Akalla Torg som samlar in de boendes egna röster och 
minnen kring svunna objekt. Nya objekt skapas på plats medan berättelserna blir ljudverk som 
spelas upp på andra platser inne i staden. Samtliga workshops genomförs utomhus och med 
utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

ARTmovement arbetar för att skapa möten mellan människor via konsten. Tillsammans 
med Studiefrämjandet har de fått stöd av Allmänna Arvsfonden för att under tre år arbeta med 
konstnärliga mötesplatser för ungdomar i åldern 15–25 år, med fokus på nyanlända.  

Paula Urbano arbetar med rumsliga gestaltningar som kretsar kring frågor som rör identitet 
i relation till migration och plats. 
 
Performance, Anna Kinbom 
Gubbängstorget och Holger Bloms Plats 
Tid: Gubbängstorget 22 och 23 augusti kl. 15.00 
Holger Bloms Plats 29 och 30 augusti kl. 15.00 
 
Konstnären Anna Kinbom arbetar med performance. De senaste åren har hon gjort sång-
performance där hon bjuder in publiken att sjunga med i sånger hon skrivit. Sångerna har olika 
teman som t.ex. kärlek, filosofi, fotboll och städning. Anna Kinbom blandar ofta ämnen som inte 
verkar ha med varandra att göra. För sommarplatserna genomför hon ett nytt performanceverk. 
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Peak up, peak down, Muhammad Ali 
Trä 
Nybrogatan och Karlavägen 
Tid: 2/6–31/8 
 
Den syriske konstnären Muhammad Ali arbetar i olika tekniker som video, måleri och 
installationer. För Nybrogatan och Karlavägen har han skapat ett nytt verk, Peak up, peak down, 
som visar på konstnärens fascination för det höga, snöiga berget. Här har han konstruerat en 
struktur som tar det in i staden. Bergstoppen blir en tillfällig skulptur samtidigt som 
triangelformen kan symbolisera perfektion och makt.    
 
 
Performativ läsning, Spekulativa juntan 
Lagaplan, Bagarmossen   
Tid: 17 och 24 juni kl. 13–15 
7 och 14 augusti kl. 13–15 
 
På Lagaplan i Bagarmossen tar Spekulativa juntan plats vid fyra tillfällen under sommaren. 
Projektet är ett dialogbaserat konstverk, initierat av konstnärerna Mariana Suikkanen Gomes, 
Anna Kinbom, Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia, och utgår från idén om en bokcirkel. 
Medlemmarna läser högt ur olika typer av litteratur, science fiction eller feministiska verk, 
samtidigt som de, tillsammans med besökare, utför ett gemensamt hantverk i olika tekniker. På 
Lagaplan samarbetar de med biblioteket.  
 
 
Konstfacks mastersstudenter CRAFT/textil, årskurs 1 
Vimplar och skulptur, textil 
Drottninggatan, Nybrogatan, Swedenborgsgatan, Bergsgatan, Holger Bloms Plats, 
Hornsbergs strand, Akalla Torg, Gubbängstorget, Hässelby Torg, Lagaplan, 
Rågsvedstorget, Tenstaplan, Östberga Torg och Svandammsparken 
Tid: 5/6–31/8 
 
Konstfacks mastersstudenter CRAFT/textil, årskurs 1, gör alla vimplar till årets sommarplatser. 
Studenterna visar också fristående skulpturer i Svandammsparken av originalen till vimplarna. 
Medverkande studenter: Sofia Bahlner, Hanna Molly Brown, Lea Constan, Josefin Gäfvert, 
Sara Lundgren, Frida Nordenlöw, Amanda Nordqvist, Hazel Mallon, Karen Modrei 
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Teknofossil, Sara Söderberg 
Betong 
Swedenborgsgatan  
Tid: 3/6–31/8 
 
Konstnären Sara Söderberg arbetar med ett stort hantverkskunnande i olika tekniker och material.  
På Swedenborgsgatan återvänder hon till naturens ursprungliga material och undersöker vad som 
egentligen har malts ned och sedan återanvänds i konstruktionen av en stad. I sitt konstnärskap 
prövar hon hur plats, material och funktion kan fungera som medlare mellan människor och idéer. 
 
 
The Essence of Discipline, Fikret Atay 
Sprayfärg 
Drottninggatan  
 
Tid: 10/6–31/8 
Den internationellt uppmärksammade konstnären Fikret Atay kommer från den lilla staden 
Batman på gränsen mellan Turkiet och Irak. I sina verk utgår han från den spänning som finns 
mellan motsatser: öst/väst, tradition/modernitet, civilt/militärt. Han arbetar med video och 
installationer. För Drottninggatan har kan skapat en gatumålning som löper över den övre delen 
av Drottninggatan. 
 
 
Den förlorade staden, Nadine Byrne 
Metall, textil, glas 
Älvsjö torg  
Tid: 15/6–31/8 
 
Staden förnyas ständigt, också bilden av den i invånarnas kollektiva medvetande. Men vad händer 
med de versioner av staden som över tid går förlorade? Hur lever staden kvar i vårt minne? 
Skulpturen Den förlorade staden gestaltar ett personligt minne av en annan tid och en stad som 
inte längre finns, genom att zooma in på dess minsta beståndsdelar: en gata, ett hus på den gatan 
och en lägenhet i det huset där konstnären växte upp.  
 

Psyke, Viola Florin 
Keramik, cortenstål 
Bergsgatan  
Tid: 15/6–31/8 
 
Viola Florin har skapat en ny installation utifrån idén om staden. Hennes objekt framträder som 
fynd från en surrealistisk värld, där proportioner och uttryck är annorlunda men ändå retar ögat 
och tanken, de påminner om oss själva. Materialet är en lockande kombination av det sköra och 
skenbart råa i keramik och stål. 
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Constructing Tomorrow, Alejandro Montero Bravo  
Textil, stålställning 
Norra Stationsgatan 
Tid: 15/6–31/8 
 
Genom att förvränga material och objekt som är kodade och kombinera dem med varandra vill 
konstnären höja värdet på materialet och ge plats åt queerestetik och teoretiska frågor. Här spelar 
Alejandro Montero Bravo med den intilliggande utbyggnaden av Hagastaden med byggnads-
ställningar och maskiner och ger plats åt en stor skulptur med queerutryck som handlar om styrka 
och stolthet.  
 
 
Konstvetenskap A, C, A och B 
Glöm inte att göra läxorna, Roxy Farhat 
Video 
Bredäng, biblioteket 
Tid: 15/6–31/8 
 
Roxy Farhat arbetar med performance, video och installationer. Hennes konst utforskar feminism, 
politik och tillhörighet. Hon ifrågasätter etablerade mönster och väjer inte för stora ämnen som 
berör människan och vårt vara tillsammans. Hon visar ett nytt videoverk i Bredängs biblioteks 
fönster ut mot torget. 
 
 
Sonia Hedstrand 
Rågsved   
Tid: 15/6–31/8 
 
Samarbetsprojekt med stadsdelen, relationellt projekt. Presenteras i augusti. Mer information 
kommer senare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Stockholm konst: 
 
Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst / stefan.hagdahl@stockholm.se, 08-508 313 20 
Frida Cornell, extern curator / konstprojektledare / frida.cornell@stockholm.se, 08-508 313 36 
 
 
  


