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Inledning
Det blir allt mer aktuellt med frågan om förortskonsthallar och deras krav på lokal förankring. När jag följde debatten om
Målarbok tyckte jag att den var märklig, och jag förstod aldrig hur mycket som låg dolt bakom den. Detta är min och andras
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chans att se en utställning om inte på nytt, så i alla fall med alla fakta som kan tänkas vara behjälpliga.
Jag förväntar mig att finna svårigheter i att förbli opartisk i en fråga med så många, och svårnyanserade sidor och läger. Min
absoluta intention är att redovisa mina tankar kring de olika sidorna med så objektiva ögon som möjligt, men att vara öppen för
tanken om att ett sidval kanske är oundvikligt. Det finns absolut en uppenbar fara i att ta ett grepp om ett ämne som fortfarande
är aktuellt, där sår fortfarande inte har läkt. Det kan bli problematiskt, med många fallgropar att gå i, och många tår att trampa
på.

Syfte
Målarbok på Tensta konsthall blev en omdebatterad utställning. Debatten kom ganska snabbt att handla om fler frågor än bara
själva utställningen. Hur vidare var det lämpligt att ställa ut svår konst i segregerade förorter? Vem talar för befolkningen i
Tensta? Debatten var inte den första på samma spår, utan föregicks av ett stort bråk i konstsverige där Tensta konsthall var
mittpunkt. Jag tror att Målarbok var en utställning som blev orättvist bedömd – om man kan kalla att den blev bedömd – på
grund av tidigare turer runt konsthallen.

Metod
Genom att studera mottagandet av utställningen, och jämföra receptionen av dem som har tidigare kunskap och koppling till
konflikten, och de som inte har det förväntar jag mig att se tydliga linjer och tecken. Mer specifikt jämför jag Målarboks kritik
i Stockholm med kritiken i New York, för att se skillnad. Genom att finna nyanseringar i kritiken där man kan utläsa om den
tidigare konflikten runt Tensta konsthall har relevans för texten eller inte ser jag en markant skillnad.

Material
För att få en övergripande blick av bakgrunden till konflikterna redovisar jag huvudlinjen uppsatsen som las fram på Södertörns
Högskola om Tensta konsthall, samt boken Mordet på Tensta konsthall. Vidare så använder jag debattartiklar från
dagspress som behandlar utställningen Målarbok, samt annan dokumentation av utställningen som behandlar receptionen av
den, t.ex. gästböcker, diskussioner på interna forum, Internet och amatörerecensioner. Vidare så försöker jag komma åt
presstexter och recensioner från Målarboks vidare resa i världen, med nedslag på P.S.1 I New York. Utställningen kom även
till Miami, Tokyo och Turin.
De senare valen syftar till att ge olika bilder av receptionen av utställningen, både lokala och internationella.

Forskningsläge
Det har skrivits två uppsatser om Tensta Konsthall, varav en handlar om den första konflikten kring konsthallen. En bok av
Lars O Ericsson Mordet på Tensta konsthall: En anklagelseskrift har också givits ut.
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Turerna kring Tensta Konsthall

I det här kapitlet överskådas den initiala konflikten kring konsthallen i Tensta. Konflikten kommer senare att ligga till grund för
ytterligare bråk i samband med utställningen Målarbok.

Fallet Wroblewski
Turerna kring konsthallen i Tensta började med avskedandet av Gregor Wroblewski, konsthallschef (1998-2003) och kom att
handla om ett antal nyckelpersoner i svenskt kulturliv och deras makt och befogenheter. Frågan är därför fortfarande känslig.
En uppsats har skrivits om bråket, och en av huvudaktörerna, före detta konstkritiker på Dagens Nyheter Lars O Ericsson har
skrivit en bok båda i syfte att klara ut vad som egentligen hände. Trots detta känns mycket fortfarande ouppklarat och minnena
av bråket färgar av sig på dagens kritik av den fortsatta driften av Tensta Konsthall.
Jag ska i korta ordalag göra en kronologi av konflikten som ledde fram till kritiken av utställningen Målarbok på Tensta
Konsthall. Det är en fragmentarisk bild, medvetet skapad så för att inte flytta fokus från uppsatsens huvudämne. En utförligare
bild återfinns bland annat i Karin Englunds uppsats.
Englund berättar om uppkomsten av konflikten. Genom vad som kallades ytterstadssatsningen i Stockholms stad tilldelades
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd pengar för att upplåta en konsthall i Tensta. Svenska Bostäder AB upplät den 1000 kvm stora
lokalen som rustades upp. Den åttonde maj 1998 invigdes den nya konsthallen. Modellen de skulle använda sig av var
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bildandet av en stiftelse. Det konstnärliga rådet som bestämde över utställningsverksamheten bestod av Gregor Wroblewski,
Celia Prado och Sune Nordgren, bland annat chef för Baltic Mill i Gateshead, England. Därtill fanns en styrelse där Bertil
Nyberg, känd från näringslivet, var ordförande. I styrelsen satt även Beate Sydhoff, ständig sekreterare på Konstakademien
och Johan Hiller, marknadsförare. Fler personer har ingått men avgått av olika skäl. När Stockholms Stad AB beviljade
ytterligare pengar till verksamheten i september 1999 bildades ”Stiftelsen Tensta Konsthall” som bestod av nio personer, bland
dessa Beate Sydhoff och Sune Nordgren. Oktober 2001 tog stiftelsen över huvudmannaskapet för Konsthallen som tidigare
varit inordnat i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Under åren 1998-2003 vann Tensta Konsthall en rad olika utmärkelser,
tillika Wroblewski som bland annat fick mottaga BUSpriset 1999. En välrenommerad konsthall växte fram i vad som beskrevs
som ett kargt och hårt förortslandskap. Det visades videokonst av högsta internationella kvalitet, med tunga namn som Shirin
Neshat 2000 och Ma Liung 2001. Konsthallen finns listad på artforum.com, vilket i sig är stort för en sådan liten och ny
institution.
I april 2003 beställde styrelsen en utredning från Stockholms Stads kulturförvaltning. Utredningen skulle visa vilka som
besökte konsthallen, och hur den skulle kunna klara sig framöver om bidragen minskade. Detta ledde till konflikt mellan
Wroblewski och styrelsen där Wroblewski slutligen fråntogs rätten att teckna avtal i konsthallens namn den 18 juni. Därefter
skulle allt godkännas av styrelseordföranden Bertil Nyberg. Rapporten från utredningen som utfördes av kulturförvaltningens
utvecklingsstrateg Bo Andér presenterades den 23 september. Konsthallens kvalité framhölls, samtidigt som utredningen gav
uttryck för önskan om att variera verksamheten, göra den mer lokalt förankrad, samt att den skulle fungera mer som en filial till
Moderna Museet. Detta retade upp ett stort antal människor, och katalyserade ytterligare det spända förhållandet mellan
Wroblewski och ledningen. I DN den första oktober 2003 står att läsa att Wroblewski via ombud skickar ut ett ”nödrop” om
att saker inte står rätt till i ledningen av Tensta konsthall. Ytterliggare blickar från media börjar riktas mot Konsthallen, men nu
på ett nytt sätt. Den 30 oktober drog stadsdelsnämnden in sitt bidrag till konsthallen, med motiveringen att det inte går att dela
ut bidrag under pågående konflikt. Bidraget motsvarar en fjärdedel av budget. Den andra december hålls ett möte mellan
kulturborgarrådet och Wroblewski angående konflikten. Wroblewski säger till DN den fjärde december att han var nöjd med
mötet. Samma dag hålls ett liknande möte med samma kulturborgarråd och styrelsen för konsthallen. Den tolfte december
sammanträder styrelsen, och den tjugotredje december avskedar styrelsen Wroblewski.

Fallet Konst2
Efter vidare konflikter och turbulens tillkännages det i Maj 2004 att Konst2 ska ta över den konstnärliga ledningen av Tensta
Konsthall. Konst2 är en trio som består av Ylva Ogland, Rodrigo Mallea Lira och Jelena Rundqvist. När detta kommer till
DNs konstkritiker Lars O Ericssons kännedom blir denne mycket upprörd, då han personligen var engagerad i fallet
Wroblewski. Han inleder en e-postbreväxling med Mallea Lira där han ger uttryck för sina känslor för vad han kallar
svartfötter. Mallea Lira replikerar och menar på att de inte vill uppfattas som svartfötter, då de har sin integritet, och menar
vidare att de har agerat för att rädda den fortsatta verksamheten på konsthallen. Ericsson låter Konst2 veta att han i
fortsättningen inte vill ha med dem att göra: ”Något samarbete med er, vare sig det gäller K2 eller på något annat sätt är helt
otänkbart”. Samma dag skickar Ericsson ut ytterligare ett e-brev med titeln ”till alla goda krafter i Konstsverige”, till ett flertal
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personer med inflytande, bland annat på konstfack, DN och Moderna museet. Här uttrycker Ericsson sin vrede över Konst2
”som ändå har lyckats skapa en viss cred i konstlivet”, och uppmanar de personer han adresserat att bojkotta Konst2 i
egenskap av marionetter för den gamla ledningen - ”ty vilka av oss kommer med anständigheten i behåll kunna vilja ha med
dem och Tensta Konsthall att göra”.
Den 12 maj vidarebefordrar Konst2 det första e-brevet som Ericsson skickade till dem, till Maria Schottenius, kulturchef och
Jan Wifstrand, chefsredaktör och ansvarig utgivare på DN. De skrev i brevet att de tyckte att Ericssons agerande kunde
uppfattas som ett hot. De menade på att Ericsson besatt en makt som han skulle hålla utanför sina personliga vendettor. De
pekade på hur han felaktigt använde sina olika roller och skrev: ”Det kändes inte rätt eftersom han agerar som upprörd
privatperson, opinionsbildare samt kritiker utan att vara öppen med sina olika roller”. Alltså var de rädda att Ericsson skulle
använda sin makt till att bilda opinion mot dem. DN höll med om att Ericsson hade agerat oetiskt, och stängde av honom från
att skriva om svensk konst tillsvidare. Debatten fortsatte om kritikerns roll, Ericsson var djupt engagerad. När moderna museet
höll ett seminarium om konstkritik den 11 september- samma dag som Tensta Konsthall skulle öppna igen, blossade bråket
upp igen. Ericsson berättade då sin sida av historien, om e-postkorrespondansen som fick honom avstängd från DN. Vid
tillfället hade hans avstängning upphört, men han hävdade att DN inte lät honom komma till tals där. Det var då som Maria
Schottenius sparkade Lars O Ericsson från DN. Hon underströk att det var med anledning av hans personliga engagemang mot
den nya ledningen för Tensta konsthall. Schottenius sa: ”För Dagens Nyheter är det väsentligt att våra kritiker inte använder sin
position på tidningen för privat maktutövning”.

Det var alltså både uppgång och fall för personer i svenskt konstliv. Lars O Ericsson var kritiker för DN från 1987-2004, och
skrev senare en bok om det hela. Gregor Wroblewski kom tillbaks till det arbete han hade innan Konsthallen, fältassistent i
Tensta. I eftervattnet av vad många tyckte var en skandal fick då alltså Konst2 ta över en i efterhand hyllad ledning. En av
Sveriges mest hyllade konstscener blev en konflikthärd.

Målarbok på Tensta konsthall

I kapitlet beskrivs utställningen målarbok, ett samarbetsprojekt av Konst2, Reala och poeterna Ida Börjel och Lars Mikael
Raattamaa. Utställningen bygger på flera olika, mer och mindre färdigarbetade moment och ställer frågor om subjektivitet,
interaktion och gränser för verk. Då det finns mycket litet skrivet i press om själva utställningens faktiska egenskaper finner jag
det nödvändigt att beskriva den så grundligt som möjligt i hänsyn till utrymme.

Konst2, Reala, Ida Börjel och Lars Mikael Raattamaa
De tre olika aktörerna har gemensamt men subjektivt tolkat Tracy Emins och Edward Munchs konstnärskap. Resultatet är en
målarbok med perforerade sidor, med illustrationer färdiga att färglägga. Reala består av Samuel Nykvist och Jonas
Williamson. De är formgivare och grafiska designers med kontor på Hornsgatan i Stockholm, och i London. Tillsammans med
Konst2 och huvudsakligen Ylva Ogland, curator och konstnär har de designat målarboken. Målarboken rymmer också poesi
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av poeterna Ida Börjel och Lars Mikael Raattamaa.

Utställningen Målarbok
I den leopardmönstrade utställningslokalen står små skrivbordsgrupper om fyra stycken per klunga utplacerade. Skrivborden
är upplysta med läslampor och på dem står burkar med färgpennor och kritor. Varje bord är dukat med en målarbok, som
utställningsbesökaren får färglägga, förstöra eller förbättra efter eget tycke.
Från utställningstexten på Tensta konsthalls hemsida blir vi varse syftet med utställningen:
Genom att subjektivt tolka två konstnärskap, Tracy Emins och Edward Munch kommer man åt en ny form av subjektivitet, på
flera olika plan. Tracy Emins och Edward Munch var båda mycket subjektiva i sina konstnärskap, vända sig ofta inåt i sitt
sökande. Genom att ge ut möjligheten att subjektivt tolka dem, genom att färglägga målarboken som i sig är en subjektiv
tolkning lägger man till meta-nivåer och ställer frågor. Frågorna kring målarboken tangerar också en alltid öppen diskussion om
vart ett verk börjar och slutar, och vem som har rätt till det och den färdiga produkten. Här blir frågan trippel, om ägandet
tillfaller original inspirationen; Munch och Emins, formgivarna Reala eller den som drar sista strecket i målarboken. Inneboende
finns även en fråga om originalitet, då de båda konstnärerna är flitigt reproducerade. De exemplar av målarboken som färgläggs
i konsthallen distribueras till bibliotek där de ska vara tillgängliga för utlån som konstverk. Låntagaren kan då låna hem ett
orginalkonstverk och förändra det efter tycke. En ytterliggare dimension som gör det svårt att bestämma när verket är färdigt,
och vem som då eventuellt äger det.
Curator för utställningen var Ylva Ogland, medcuratorer Rodrigo Maella Lira och Jelena Rundqvist. Ogland anför på
hemsidan en introduktion till utställningen, texten finns även i målarboken. Där reflekterar hon över tid och subjektivitet, livet är
som en svit med serierutor, i en särskild ordning menar hon och ställer frågan om man kan ändra på ordningen. Det är möjligt
att det är därför som sidorna i målarboken är perforerade så att man själv kan bestämma över sviten, vilken ordning den ska
komma i. I originalversion är målarboken uppdelad efter Munchs tre livsfriser: Gryende kärlek, kärlekens stegring och
sönderfall, livsångest och död.

Målarbok var alltså ett samarbetsprojekt som förde samman konst, grafisk design och poesi och likställde dessa inför
underkastelsen av subjektivitet. En interaktiv processbaserad utställning på nyligen återöppnade Tensta Konsthall. Utställningen
visade sig vara problematisk för många att kritisera, då den inte hade en traditionell utställnings kronologi, med ett färdigt slut.

Receptionen av Målarbok

Kapitlet behandlar receptionen av utställningen Målarbok. Utställningen utlöste en viss debatt i dagstidningar och på Internet.
Debatten kom snabbt att handla om annat än utställningens utformning och gled mer och mer mot den tidigare debatten om
konsthallen. Tenstaborna användes för att framföra argument, och återigen bemöttes kritikers argument direkt av ledningen av
konsthallen.
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Tidningar
Peter Cornell, konstkritiker på Expressen skrev en första recension av Målarbok i mitten av november 2005. Undertiteln var
”Peter Cornell betvivlar att dagisaktiviteter är vad förortsborna längtar efter”. Utställningens utformning utgör en mycket liten
del av recensionen. Huvudfokus ligger i Cornells betraktelser av förortsbornas eventuella erfarenheter kontra deras eventuella
intresse/ointresse för relationell estetik. Han menar på att den typen av ”mellanstadieestetik” främst kommer att tilltala barn,
som ändå kommer att gå miste om referenserna till Emins och Munch, och likaså poesin av Börjel och Raattamaa. I texten finns
även ett stycke som skulle kunna vara ett lojalitetsmärke då han skriver om konsthallen: ”…Den hade en gång ett högklassigt
program av socialt och estetiskt radikal videokonst från hela världen innan chefen fick sparken i en fullkomligt ogenomskinlig
kulturbyråkratisk skandal”. Här ställer han även upp den nya ledningen mot bakgrund av sitt påstående och beskriver: ”Den
nya ledningen har prövat en annan linje som bygger interaktiv konst utifrån en relationell estetik”. Cornell menar också på, till
Målarboks försvar att det är en raffinerad utställning, som skulle passa utmärkt på Moderna museet. Han avslutar artikeln i
agiterad ton och menar att den platsen fodrar att den relationella estetiken till trotts måste fyllas med mer substans, så att den
lokala publiken kan ta den på allvar.
Från Konst2 kommer en replik i Expressen en vecka senare. I repliken kritiserar de Cornell för att denne gör sig till talesman
för dem han klappar på huvudet, tenstaborna. De menar att Cornell ger utryck för ett patriarkalt och fördomsfullt synsätt, och
maskerar sin egen oförståelse inför Målarbok genom befolkningen i Tensta, vilka han menar inte kan ta till sig och förstå den
sortens konst. När Cornell säger att utställningen hade passat utmärkt på Moderna Museet undrar Konst2 om det betyder
samma som att Tenstaborna är för korkade för att förstå. De menar på att Cornell själv inte har förstått.
I samma tidning finns Cornells motreplik. Där han menar på Konst2s bristande förståelse för att det råder olika sociala villkor
i olika förorter, och att man därför inte kan förvänta sig samma reception överallt, eftersom människor har olika erfarenheter.
Vidare menar han att man inte behöver vara korkad för att man har olika erfarenheter. Han passar även på att påpeka hur
olämpligt det är att i egenskap av konsthallsledning ge uttryck för sin syn på publik som ”homogen och likformig”, och vidare
att det ovanligt att gå till attack mot en kritiker. Cornell motiverar påhoppet med att Konst2 ”… dryper av harm över att jag
inte tillräckligt uppskattade målarboken som en av konsthallens självaste ledare, Ylva Ogland, varit med att utforma”.
Den tionde december skriver Håkan Nilsson, konstkritiker vid Dagens Nyheter en krönika om debatten i DN. I krönikan går
Nilsson i stäv med Cornells uppfattning om målarboks bristande förankring i Tensta. Nilsson menar att det är bisarrt att
argumentera på det sättet, och hänvisar till Cornells tidiga recension där han menade att utställningen hade fungerat bra på
Moderna Museet. Han menar att debatten om Tenstabornas reception borde överlåtas till dem själva, så att de själva kan
avgöra vad de vill ta till sig. Cornell replikerar i DN ett dussin dagar senare. Han slår ifrån sig och menar på att utställning var
raffinerad, men att det finns mer angelägna ämnen i Tensta. Vidare så beklagar han sig över att Konst2 går till angrepp på
honom, och att de sedan blir undsatta av Nilsson i DN tre veckor senare. Cornell avslutar kort med att visa på att han förstår
utställningen, men att dess sprängkraft har gått förlorad i Tensta. Han uppmanar Nilsson att själv ta ställning till utställningen,
och motiverar detta med att säga att det är fegt att stå utanför. Den sista repliken inom DN och expressenkoncernen kommer
från Håkan Nilsson. Han kritiserar Cornell för att göra sig till talesman för vad Cornell själv betraktar som en homogen publik.
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Han menar på att troligen är receptionen lika blandad som publiken och avslutar kort med: ”Återigen: Låt tenstaborna själva
avgöra vilken konst de ska ta på allvar”

Kritiken av kritiken: Internet
På den experimentella konstkritikbloggen ”efter kritiken” finns kritik av kritiken i tidningarna.
Diskussionsforumet drivs av Frans-Josef Petersson och Robert Stainski, konstvetare. Här följer vi debatten som rasat i
tidningarna, på ett forum där alla sorts subjektiva åsikter kommer till tals. Debatten om kritiken av målarbok har rasat en bit när
Petersson (signaturen ”Frans-Josef”) värderar Cornells recension i expressen. Han skiljer ut sig från en tidigare kommentar och
säger att han inte uppfattar recensionen som raljernade, men att det är problematiskt att han lägger sina värderingar i munnen
på andra. Vidare så finner han det inte att det är märkligt att Cornell betvivlar att vuxna människor finner det föga meningsfullt
att rita i målarböcker. Doroniel Marc (signaturen ”Doriniel Marc”) intar en lite tvärare inställning. Han skriver att det känns
obehagligt att Konst2 attackerar Cornell för att han är en vit medelålders man, och förklarar det hela med att trion alla är
”oförlösta konstnärer”. Marc anklagar Konst2 för att använda andra kreatörer och publik för att smycka sitt ”Cirkusliknande
konstspektakel”, och att deras sätt att kommentera sin kritik visar på bristande intelligens. Han menar att trion som redan har
fått bort Ericsson från DN, måste tysta alla kritiker på Expressen för att dölja sin inkompetens. Samuel Nyholm (signaturen
”Samuel Nyholm”), alltså ena hälften av Reala, replikerar. Nyholm menar att Marc är kategoriskt nedlåtande, och att det låter
på både Marc och Cornell som om inget bra kunde komma ur Tensta. Vidare kommenterar han påstådda fakta att Marc
bojkottar Tensta Konsthall och Konst2, och därför inte själv har sett utställningen. Marc säger att detta är korrekt, men får
senare tag på ett ex av målarboken och säger att den är fin.
Genom hela debatten på Efter Kritiken nämns Lars Vilks som en slagdänga. På Vilks egen blogg läser jag om Målarbok och
Konst2. I en överlägsen ton kritiserar Vilks ”Tenstamaffian som gjort Tensta konsthall till ett relationellt projekt i socialkritisk
anda”. Han skriver vidare att Målarbok var ett för anpassat projekt, en vidareutveckling av den borgliga idén om att låta
konsten nå folket. Vilks skriver att Cornell som såg detta fick höra den gamla trötta slagdängan om patriarkatet. Han
kommenterar detta: ”Postironiker vet att åberopa patriarkatet om något inte passar.”
På ”efter kritiken” har diskussionen nästan avstannat när en ny aktör äntrar diskussionen. Signaturen ”fd konsthallsvän”
dissekerar Håkan Nilssons krönika och kallar den populistisk retorik i försök att tysta en professionell granskning av
konsthallen. Han menar på att konstens avstånd inte mäts i kilometer utan i klass, och att Målarbok var en patetisk utställning.
Signaturen ”M” tycker det är en plikt att skicka in dissektionen av krönikan till DN. Diskussionen stannar av igen.

Målarbok på PS1
P.S.1 Contemporary Art Center är en filial till MoMa, USAs äldsta samtida konstcenter. Curatorn Jen DeNike hade sätt
målarboken i Miami och ville gärna göra en workshop av den på P.S.1. Den 16 april 2006 gick workshopen av stapeln. I
pressmeddelandet finns en förklaring av utställningen/workshopens syfte, vilka som har skapat den och en presentation av
medatraktionerna. Bland dessa fanns stora namn inom New Yorks konstmusikscen.
Det lär ha varit en tillställning med högt deltagande och mycket interaktion. Många av sidorna ut den perforerade målarboken
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sattes upp på väggarna och utställare var klädda som funktionärer. En konstsamlare som driver en blogg för nyblivna pappor
skrev innan workshopen om sina förväntningar. Han skriver att han har drömt om en målarbok med samtida konst sen innan
hans barn föddes. Och att de är spännande att DeNike som enligt honom är en talangfull konstnär som har fått mycket
mediautrymme på senaste är curator för workshopen. Han skriver vidare att det övergrep hans fantasi att göra en målarbok
där man tolkar Emins och Munch, något som gör honom nyfiken på hur det kommer att gestaltas.
Även påannonseringen av workshoppen i tidningen var i positiva ordalag. Vuxna som barn var välkomna, det var en
konsthändelse på P.S.1 Flera tidningar har stämt in i sången, och beskrivit utställningens form och huvudsyfte, om än i ganska
korta ordalag.
Någon recension av Målarbok på P.S.1 har inte gått att få tag på. Det är fortfarande okänt om någon sådan recension
existerar. Tydligt är i alla fall att P.S.1 som institution inte har blivit ifrågasatt för sitt val att ställa ut målarboken. Mallea Lira och
Nyholm anser båda att det är en succé i sig att Målarboken har ställts ut på MoMa, och att det säger något om utställningens
kvalité. DeNike såg Målarboken i Miami och insisterade på att få ställa ut den på P.S.1.

Målarbok Blev en omskriven händelse på Stockholms konstscen. Trots detta skrevs mycket lite om själva utställningen och
om den subjektiva betraktelsen av interaktionsmomentet från empirisk kunskap. Några dokumenterat besöksantal finns varken
från Tensta konsthall eller P.S.1, men det lär ha varit välbesökt.

Sammanfattning/ Slutdiskusion

Jag föresatte mig att undersöka om kritiken av Målarbok var ojämn, mot bakgrund av den tidigare konflikten kring Tensta
konsthall. Jag använde mig av litteratur som skrivits om den tidigare konflikten. Vidare så beskrev jag utställningen Målarbok
på Tensta konsthall för att senare belysa debatten den vållade, i tidningar och på interna forum på internet. Min intention var att
ställa den mot kritiken vid ett senare utställningstillfälle på P.S.1 i New York. Då jag inte fick tag på något recensionsmaterial
från Målarbok på P.S.1 presenterar jag ett negativt forskningsresultat. Det gick inte att besvara frågan om den eventuellt
orättvisa kritiken av målarbok med den metod jag använde. Det går bara att spekulera i.

Min ingång till uppsatsämnet infann sig då jag först läste debatten som Målarbok vållade. Jag tyckte att den var märklig, vid
det tillfället var jag inte förtrogen med den initiala konflikten kring Tensta konsthall. När jag senare studerade allt material jag
kom över om Tensta konsthall, och fick en överblick över det som inträffat klarnade bilden något.
Ett kulturbråk av den kalibern sätter sina spår, och när en man med en ställning som Lars O Ericsson markerar en tydligt
kritisk hållning skapas en fåra. Det är för mig uppenbart att kritiken av Målarbok är färgad av den initiala konflikten. Redan i
den första recensionen underkänner Peter Cornell konst2 och lyfter fram kvalitéer hos den första ledningen. Så var även fallet
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bland mindre etablerade kritiker, som tillexempel Doriniel Marc som underkände hela konceptet utan att ha besökt det. Redan
i den första recensionen tar debatten ett kliv från utställningen Målarbok och en annan agenda förs upp dold bland orden. De
två självklara läger som går att utläsa är pro- och kontra Konst2, vilket har tagit fokus från Målarbok. Den andra agendan i
debatten har tillfört många intressanta och tänkvärda frågor och frågeställningar kring vikten av lokal förankring. Det finns en
linje bland debattens deltagare som menar på att konst i förorter behöver lokal förankring, medan etablerad konst i innerstan är
mer av ett allmänt intresse och därför inte behöver förankras på samma sätt. Bakom den problemformuleringen finns en fråga
om var någonstans samtidskonsten kan och får existera. På vilka premisser och under vilken grad av institutionalisering kan den
existera, och vem som ska diktera dessa regler, offentlig finans eller marknad. Ett mycket intressant och aktuellt ämne som
tyvärr blir för stort för denna uppsats.
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