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Berggren till Siesta

”Böda camping” återvänder

Den gamle Broder Daniel-sångaren Henrik Berggren kommer till Siestafestivalen i Hässleholm i början av juni.
Även rockbandet Bob Hund klara för festivalen.

Kanal 5:s realityserie ”Böda camping” kommer tillbaka i
höst. Med start i midsommar spelas ytterligare en säsong in
på den populära campingen Böda Sand på Öland.

Graffiti på väg in i konstvärlden
Stockholm

Nordens största auktion av
graffiti- och gatukonstverk
pågår just nu i Stockholm.
Det är ett steg mot en
renässans för genren tror
konstvetaren Jacob Kimvall.
– Om det ekonomiska
värdet ökar gör också det
kulturella värdet det, säger
han.
På Slakthuset i södra
Stockholm har ett 50-tal
verk av graffiti- och gatukonstnärer tillfälligt flyttat in. Uttrycksformerna
varierar, här samsas målade dukar, skulpturer,
teckningar och diverse
föremål. Verken som ska
auktioneras är skapade av
internationellt erkända
konstnärer, bland annat
finns Banksys ”Rat with
headphones” med i samlingen.
En av de svenska konstnärerna som ställer ut är
Dwane, en av pionjärerna
i Sverige. Under den tid
han har varit verksam,
från 80-talet och fram till
i dag har han märkt av
en stor förändring, både
bland de utövande konstnärerna och inom konstvärlden.
– Den kommersiella
världen har kommit in i
subkulturen och tvärtom,
och det blir vanligare att
graffiti- och gatukonstverk ställs ut på gallerier
och liknande.

Varierat intresse

Jacob
Kimvall
är
konstvetare vid Stockholms universitet och
skriver sin avhandling
om kopplingen mellan
graffitin och konstvärlden. Han ser auktionen
som en möjlig början för graffitin att
återigen
etablera
sig inom konstvärlden.
– På museet MOCA i Los
Angeles har man just nu
en stor utställning med
graffitikonst och det har
eldat på ett intresse i resten av världen, även här i

Konst. graffitiverket ”PKe”, skapat av den svenske konstnären Pike. Foto JoNaS EkStröMEr/ScaNpIx
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Auktionen

Gatukonst

Graffiti- och gatukonstauktionen pågår mellan den
12 och 26 maj och arrangeras av nätauktionsföretaget
Lauritz.com
Tillsammans är konstverken värderade till över en
miljon kronor.
Verken kommer ställas ut
på Slakthusgatan i Stockholm och budgivningen sker
via hemsidan.
Några av de medverkande
konstnärer: Dondi, Seen,
Dwane, Banksy, Faile, akay,
Snow, Ikaros, Duro, puppet, Nug och Jean-Michel
Basquiat.

Gatukonst är en form av
obeställd konst i stadsmiljö.
Det är en utveckling av graffitikonsten och uppstod under
1980-talet när amerikanska
graffitikonstnärer började
tänja på gränserna för sitt
konstutövande. Samtidigt
började unga konstnärer i
New York ta intryck av graffitimålare, och använda nya
tekniker och material. Man
tog steget från ateljén och ut i
gaturummet. I och med detta
uppstod en ny konstform.
ett av de mest kända exemplen är de omdebatterade
rondellhundarna.

Sverige säger han.
Intresset från konstvärlden har varierat. I början
fanns ett stort intresse för
graffitin inom den etablerade konstsfären. Men
det ledde snart till ett bakslag när graffitin på allvar
började bli en konstriktning, eftersom det saknades kunskap för att
bedöma och kategorisera
verken.

”rat with headPhones”, av den brittiske konstnären Banksy
är ett av verken som auktioneras ut, värderat till 120 000
kronor. Foto JoNaS EkStröMEr/ScaNpIx
– Graffitin betraktades
av många som en fluga,
något som skulle försvinna. När den inte gjorde
det blev det problematiskt att förhålla sig till
den och konstarten stängdes ut i iskyla, säger Jacob
Kimvall.

Två inriktningar

På senare år har konstgenren upplevt en topp

igen, delvis på grund av
gatukonstens intåg, som
växt fram ur graffitin och
har ett öppnare tilltal.
En motsättning finns
bland gatukonstnärer
när det gäller att använda
verk i ett kommersiellt
syfte, det har uppfattats
som att man låter sig köpa
av kapitalet. Enligt Jacob
Kimvall handlar det om
två inriktningar.

– Gatukonsten och
graffitin har dels funnits i det offentliga rummet och dels inom gallerivärlden och det har
handlat om två skilda fenomen. Ska man försörja
sig som konstnär måste
man i de flesta fall skapa
konst som folk köper, säger han.
ANNiKA FOrSell/TT SPeKTrA
annika.forsell@ttspektra.se

Lindsay Lohan dömd till fängelse
Stockholm

lindsay lohan dömdes på
onsdagen till fyra månaders
fängelse för stöld. Hon
har dock ansökt om att få
avtjäna straffet i sitt hem
i stället för i fängelse, och
i slutändan kan den sam-

lade strafftiden komma att
landa på så lite som 16-17
dagar om hon uppför sig
väl, skriver nyhetsbyrån
reuters.
Skådespelerskan var
själv inte på plats i domstolen i Los Angeles, utan

företräddes av sin advokat. I sista minuten hade
hon dessutom ändrat
strategi och förklarat sig
skyldig till brottet. ”Jag
ställer mig bakom domarens beslut och håller mig
själv ansvarig för att ha
hamnat i den här situatio-

nen”, säger hon i ett uttalande.
Det var i januari i år som
Lohan promenerade ut ur
en smyckesaffär i Los Angeles utan att betala för ett
30 000-kronorshalsband.
Incidenten blev kulmen
på fyra år av fängelse- och

rehabvistelser för Lohan,
vars karriär hamnat i
skymundan av alla skandaler. För ett par veckor sedan blev det dock klart att
hon ska spela i mot John
Travolta och Al Pacino i
maffiafilmen ”Gotti: Three
generations” senare i år.

Veronica Maggio
kvar i topp
Stockholm

Veronica Maggio och
hennes nya album ”Satan i gatan” fortsätter
att dominera topplistorna. Hon är fortsatt etta
på albumlistan och har
sju låtar på singellistan.
På singellistan tar sig
sommarens solklara plåga, ligga-låten ”Om sanningen ska fram”, in på
en sjätteplats.
Album
1. (1) Veronica Maggio
”Satan i gatan”
2. (Ny) Håkan Hellström:
”2 steg från Paradise tour edition”
3. (Ny) Fleet Foxes: ”Helpnessness blues”
4. (6) The Poodles ”Performocracy”
5. (12) Bryan Adams:
”Anthology”
6. (3) Kikki Danielsson:
”Första dagen på resten
av mitt liv”
7. (2) Eva Eastwood:
”Lyckost””
8. (4) Foo Fighters: Wasting light”
9. (5) Svante Thuresson:
”Regionala nyheter:
Stockholmsdelen”
10. (Åt) Cat Stevens:
”The very best of”
Singlar
1. (1) Veronica Maggio:
”Jag kommer”
2. (5) Veronica Maggio:
”Satan i gatan”
3. (2) Jennifer Lopez feat.
Pitbull: ”On the floor”
4. (3) Alexandra Stan:
”Mr Saxobeat”
5. (7) Veronica Maggio:
”Mitt hjärta blöder”
6. (Ny) Eric Amarillo:
”Om sanningen ska
fram”
7. (13) Pitbull featuring
Ne-Yo, Afrojack & Nayer: ”Give me everything”
8. (4) Lmfao feat Lauren
Bennett & Goonrock
:”Party rock anthem”
9. (16) Basshunter vs
Big Brother: ”Fest i hela
huset”
10. (6) Veronica Maggio:
”Snälla bli min”

Mike Myers
ska bli pappa
Stockholm Komikern
och skådespelaren Mike Myers och hans fru
Kelly Tisdale ska bli föräldrar för första gången.
Paret träffades 2006, då
hade Myers precis skilt
sig från sin första fru
Robin Ruznan. Myers
och Tisdale gifte sig
förra året och ska nu
alltså få en till medlem i
familjen.

