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Ny satsning lockar
internationella konstnärer till
Malmö
Ett femtiotal samtidskonstnärer, varav många är

internationella. En gallerist i Milano. Och en fastighet på

Ystadvägen i Malmö. Det är några av ingredienserna i den

nya konstsatsningen ”Malmö Sessions” som får premiär i

maj.

Jonas Gillberg Följer

Petra Cortrights digitala målning “18 febbraio 1983” är ett av verken som
ingår i Malmö Sessions.

Kvarteret Fredriksborg i Södra Sofielund är redan rikt på

konst. Lilith Performance och Skånes konstförening är bara

två av många aktörer som finns i huset som löper längs

Ystadvägen, Bragegatan och Västmanlandsgatan. Nu ska

fastighetsägaren Svenska Hus själva fylla huset med ännu

mer konst. Åtminstone i maj.

Bakom Svenska Hus står företaget Gullringsbo Egendomar,

vars vd Erika Hellman är initiativtagare till nya utställningen

”Malmö Sessions”.

– Vi har ett stort konstintresse i bolaget där vi har en

konstsamling med samtidskonstnärer. Då är det bra att ha

en person som kan den internationella konstscenen,

berättar Erika Hellman.

Galleristen Carl Kostyál, bosatt i Milano och med galleri i

London, blev denna person. Tillsammans med honom har

Erika Hellman haft diskussioner om att göra utställningar i

Malmö och Göteborg för att sprida konsten.

Mer J
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Gå till toppen

– Svenska Hus har ju fastigheter där det ibland finns tomma

lokaler. Den här lokalen på Ystadvägen dök upp och då

föddes tanken att tillsammans med Svenska Hus arrangera

detta unika tillfälle där konsteliten samlas här i Malmö,

berättar Erika Hellman.

Det är tryckeriföretaget Svanströms Repro Centers gamla

lokaler som nu ska omvandlas till pop-up-galleri under en

månad. Carl Kostyál har satt samman utställningen ”Malmö

Sessions” som kommer att innehålla ett femtiotal

konstnärer. Bland dem finns ett väldigt välkänt namn: Hilma

af Klint.

– Ja, hon kommer med på ett hörn. Men majoriteten är

riktigt unga konstnärer, framför allt från USA. Flera av

konstverken målas just nu, säger Erika Hellman.

Tre av de internationella konstnärerna är aktuella för

Venedigbiennalen 2019: Alex Da Corte, Jill Mulleady och Jon

Rafman. Den senare är en av flera konstnärer som ska

komma till vernissagen i Malmö den 18 maj.

Vad är den långsiktiga tanken med lokalen?

– Drömmen hade varit att få ha kvar den som den är för den

är fantastisk. Men ekonomiskt sett blir det nog klokare att

renovera den och hyra ut. Just den här lokalen kommer nog

inte att bli en fortsatt utställningslokal. Sen hoppas vi kunna

göra detta igen i Göteborg eller kanske i Malmö igen i en

annan lokal, säger Erika Hellman.

”Malmö Sessions” pågår från den 18 maj till den 16 juni.

FAKTA

Malmö Sessions
Konstnärerna som ingår i utställningen är Zachary Armstrong, Gina

Beavers, Ellen Berkenblit, Anna Bjerger, Alfred Boman, Petra

Cortright, Canyon Castator, Sara Cwynar, Alex Da Corte, Maja

Djordjevic, Buck Ellison, Oli Epp, Travis Fish, Gerasimos Floratos,Al

Freeman Alex Gardner Aaron Graham Justin John Greene Henry

Dela Tweeta
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