MUHAMMED ALI, Miles Davis och Greta Garbo. Alla är de människor som har intagit en plats
i vårt kollektiva medvetande. Det finns många konsthistoriska motsvarigheter men om någon
skulle fråga mig vilken nu levande konstnär som i framtiden skulle kunna uppnå samma ikonstatus som låt säga Andy Warhol eller Francis Bacon så skulle jag dra till med Cindy Sherman
eller Gerhard Richter. En annan av kandidaterna är den serbiskfödda performancekonstnären
Marina Abramović.
Vi har träﬀat henne i ateljén på Manhattan, stressad och omgiven av pr-agenter och assistenter.
Marina Abramović har utforskat människans gränser sedan 40 år tillbaka. Extrema fysiska
påfrestningar, uthållighet och dynamiken mellan henne själv och publiken har blivit hennes signum. Blod, svett och tårar, upphöjt till tio.
Idag betraktas hon som en av pionjärerna inom performancekonsten och dess absoluta
stjärna. Nästan ouppnåelig. Helig. Men hon är samtidigt en skicklig entreprenör som lånar ut
sitt varumärke till kommersiella artister som Jay-Z och Lady Gaga, som ivrigt försöker förstärka
sina konstnärliga anseenden. Frågan är om det verkligen är den rätta strategin för att cementera
sin status som ikon eller om det istället devalverar Marina Abramovićs konstnärliga valuta? Det
återstår att se.
Men vad är det då som förenar de konstnärer som anses vara störst på konstscenen idag? Och
vad är det som gör att vi finner dem så intressanta? Jag tror att Sigmund Freuds teori om ”jaget” är
aktuellt i det här sammanhanget. Många av dagens stora konstnärer problematiserar kring vilka
de själva är och hur det påverkar deras tolkning av omvärlden, vilket väcker liknande frågor hos
betraktaren. En direkt spegling av dagens individsamhälle, med andra ord. Konstnärerna ikläder
sig ”jagets” roll som en förhandlare mellan lust och plikt.
I det här numret kan du även läsa om de saudiarabiska konstnärerna Abdulnasser Gharem och
Ahmed Mater som, precis som Marina Abramović, har vuxit upp i ett samhälle utan demokratiska
spelregler, ett land där den fria konsten ännu inte existerar. Deras liv och strategi är en ständig
balansgång mellan att hålla sig väl med makten, vara en del av den och samtidigt kritisera den.
Omöjligt kan det tyckas, men Abdulnasser Gharem och Ahmed Mater har bevisat motsatsen.
Ett är säkert, konstvärlden är full av kontraster. Utöver gränsöverskridande performance och
samhällskritisk konst från arabvärlden erbjuder vi även läsning om svenskt 1800-talsmåleri, samtida skulptur, rekordpriser och kinesiskt sidenmåleri. Min förhoppning är att den här tidningen
ska ge en bild av hur brett konstbegreppet är och hur skiftande konstnärernas drivkraft kan vara.
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Du har väl inte missat
www.konstvarlden.se?
HÅLL
DIG
UPPDATERAD

Håll koll på vad som händer i konstvärlden, hitta
aktuella utställningar, inspireras av konstnärer
och gallerister. På hemsidan får du veta när Konstvärlden finns i hyllorna och här hittar du våra tävlingar med fina priser.
Gilla oss på Facebook och anmäl dig till vårt
nyhetsbrev på www.konstvarldens.se så är du alltid
uppdaterad.

www.konstvarlden.se
– Sveriges stora konsttidning!
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