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Äntligen är Carl Kostyál och hans team tillbaka i huvudstaden med
Stockholm Session. Publiken bjuds på ett konstnärligt uppvaknande genom
en riktig käftsmäll i utställningen som visar 90 verk av 58 samtida unga
konstnärer från New York via Kabul till Örebro och Yantai.
7 maj 2021

Pontus Silfverstolpe
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Utställningen som öppnade den 6 maj pågår fram till och med 30 maj i
Danvikens hospitals fantastiska lokaler är ett samarbete mellan Carl Kostyál
Gallery och Gullringsbo Konstsamling.
Platsen, vackert belägen intill vattnet, har huserat det mesta sedan det första
sjukhuset tillkom redan under Gustav Vasa tid då han ville flytta bort eländet
av lukt och smitta från Stockholms dåvarande sjukhus som låg centralt
belägen, där riksdagen ligger idag.
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Den vackra byggnad som Stockholm Session visas i, som ett eldigt och
färgsprakande fyrverkeri, ritades av arkitekten Göran Josuae Adelcrantz och
uppfördes under 1720-talet. Sedan dess har den hyst allt från sjukhus till
"dårhus", kyrka och nu Sveriges mest dynamiska konstutställning.
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Stockholm Session är den andra utställningen som anspelar på de berömda
jazzsessionerna som ägde rum i huvudstaden på början av 1960-talet.
Med samma kreativitet, dynamik, mångfald och samtida nerv låter man sig
inspireras av musikens toner när en av landets främsta curatorer Oscar
Carlson med team nyttjar hela takhöjden när de hänger konstverken som
noter över de putsade barockväggarna.
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Bland de mer uppmärksammade konstnärerna hör Gina Beavers,
Alejandro Cardenas, Ana Benaroya, Emma Stern, Alex Gardner. Samtliga
verk är redan sålda till samlare världen över, men konstnärerna
representeras av Carl Kostyál och just nu pågår en utställning med Ana
Benaroya på galleriet i London vilken nästa vecka ersätts med Emma Stern
och utställningen Revenge Body.

Trots mångfalden av konstnärer och verk löper en röd tråd genom
utställningen. Det är en yngre generation som gestaltar sin samtid genom
olika tekniker och utryck med ett eget förhållningssätt grundat i tidsera där
vårt kommunikationsmanér grundar sig mer än någonsin tidigare i det
visuella intrycket.

Karta över Danvikens hospital med omgivningar från 1848. Foto: Wikipedia

Utställningen som också markerar öppnandet av det nya konstutrymmet i
Stockholm, Hospitalet, är ett samarbete mellan Carl Kostyál Gallery och
Gullringsbo Konstsamling.
Boka visning genom att kontakta stockholm@kostyal.com
Öppettider:
Torsdag – fredag 12.00-18.00
Lördag – söndag 12.00-16.00
Adress:
Sjökvarnsbacken 15
131 71 Nacka
Stockholm
Vägbeskrivning:
Ta pendelbåt 80 från Nybroplan till Saltsjöqvarn, buss till Henriksdal eller
kör till slutet av Saltsjöqvarns Kaj.
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