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Nisrine Boukhari, ”Landskap i ovissa
tider”, årets beställningsverk för SAK.

Upplysande bild. SAK:s årsbok är
en mångstämmig kör av röster
”Till konsten – landskap
i ovissa tider”
SAK:s årsbok 2019
Redaktör: Jennie Fahlström

Sveriges Allmänna Konstförenings årsbok är en
liten institution som då
och då blixtrar till. Årets
upplaga fortsätter med de
senaste årens koncept och tjugotalet
konstnärer som fått verk inköpta
till SAK:s lotteri presenteras av lika
många skribenter. Lite extra fokus
ligger på Nisrine Boukhari, som har
gjort årets beställningsverk.
Det går att göra vitt skilda läsningar av ”Till konsten – landskap

i ovissa tider. Utvalda konstverk
möter betraktares ord”.
Ur ett perspektiv vore det intressant med något sammanbindande
kitt mellan texterna. Poeter, kritiker, curatorer och konstnärer skriver alla från olika utgångspunkter,
och förhåller sig i varierande grad
till enskilda verk och det aktuella
konstnärskapets helhet. Och mitt i
den mångstämmiga kören av röster
skulle några texter ha mått bra av
en strängare redaktör.
Men ur ett annat perspektiv är
det förstås just de divergerande
kompetenserna och synvinklarna
som ger en helhet, som ger en upplysande bild och faktiskt speglar ett

tvärsnitt av det svenska konstlivet.
Till de texter som gör mig mest
förtjust hör Oscar Guermouches
gestaltande av ett möte med Anastasia Ax ( just nu aktuell på Riksidrottsmuseet). Genom en repetitiv
uppräkning av ord som ”expandering, feminism, filter, fokus, form,
format, fossil, fragment…” kommer skribenten ganska nära upplevelsen av Ax:s performativa och
i högsta grad rörliga konst. I synnerhet som texten plötsligt faller ner
över nedre marginalen och forcerar
sidans kanter.
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FLODKRYSSNING PÅ VOLGA

SANKT PETERSBURG
& MOSKVA
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Under vår kryssning tillryggalägger vi en sträcka på 1 321 km
och vi seglar över Europas två största sjöar, Ladoga och Onega.
Vi får inte bara uppleva de två färgstarka och moderna ryska
metropolerna Sankt Petersburg och Moskva, utan får också bevittna det långt mindre hektiska livet i den ryska landsorten,
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och ruiner efter sovjetiskt storhetsvansinne.
Den svenske rysslandsexperten fungerar som gruppens reseledare, guide och föredragshållare. Med en reseledare med
specialkunskaper blir det långt enklare att förstå det annars
svårgenomträngliga Ryssland – och kanske lär man sig till och
med att älska landet.
Vad ingår i priset:

Sebastian Johans

KRISTIAN GERNER

kultur@dn.se

är professor emeritus i
historia vid Lunds universitet.

LENA JONSON
är docent i statsvetenskap och hennes tidigare
forskningsområde är
rysk politik.
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Välkommen till en konferens om bildens betydelse utifrån olika perspektiv.
Medverkande bland andra: Gunnar Bjursell, professor, Simon Stålenhag,
författare och illustratör, Tarja Karlsson Häikiö, professor, Helena Dal, Statens
medieråd, Susanna Ekström, bilderboksexpert, Bea Szenfeld, modedesigner
och Sara Lundberg, illustratör och författare. Moderator: Gunilla Kindstrand.
Mer info på www.lasrorelsen.nu.
27/1 Stockholm, Filmhuset Bio Victor
I samarbete med Liljevalchs konsthall.
Fler konferenser i vår: Lund 9/3, Borås 30/3.
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Flyg från Köpenhamn eller
 ǡϔkryssning, helpension, svensk
expertreseledare, 3-4 föredrag,
fullt kulturprogram, utvändig
hytt, all dricks

Reseledare
Kristian Gerner, Lena Jonson,
Olga Markushina
4 avgångar från 9 augusti
till 11 september

ODESSA &
SVARTA HAVET
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Tillval: Förläng resan med två övernattningar i Kiev och en heldagsutϔ¡Ǥ
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