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Utbildning i Stockholm till
DIPLOMERAD 

MASSAGETERAPEUT 
Skaffa dig ett nytt yrke eller något att arbeta 
med sidan av. Goda förtjänstmöjligheter. 
Föreläsning och praktik lördag/söndag  
eller vardagar. Utbildningen är godkänd  
av Branschrådet Svensk Massage samt 
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 

FÅTAL PLATSER kvar till vårens kurser.

 För kostnadsfritt prospekt ring 08-200 230 

www.solvallabiltorg.se
Stort utval av lågprisbilar. 

08-28 01 40
Biljetter via biljettkassan Nybrokajen 11 
samt via               , 077-170 70 70,  
Ticnetombud och Sverigehuset. 

Gardeskapellet ur

ARMÉNS MUSIKKÅR
 

Dirigent:  Mats Janhagen
Programvärd:  Erland Ros

Efter förra årets succé med 
Svenska marschklassiker kommer 
vi i år att presentera ett marsch-
program med Vaktparadsklassiker 
som klingat på Stockholms gator 
de senaste 100 åren.

VAKTPARADKLASSIKER 

WWW.MIL.SE/FOMUSC

FÖRSVARSMUSIKEN

ONSDAG 24 FEBRUARI
NYBROKAJEN 11, KL 19.30

presenterar

VÄLLINGBY
Fynd! Fynd!
!-Begagnade Bilar-!
Från 24.500:-Till 149.500:-
Testade-Garanti-Avbet
VARD 10-18 LÖRD 11-15
www.lds-bilar.se

BERGSLAGSVÄGEN 394
Vällingby-rondell vid Shell

      10 st prisexempel:
458’-06 BMW650iA 2650m
389’-07 BMW330d plåtCab
239’-08 BMW 325iA 2-pkt
229’-06 BMW 325Xi Tour 
219’-07 BMW 320d Tour
139’-04 BMW 320iA M-Pkt
149’-00 BMW X5 4.4 sol
179’-00AudiTT Quattro Cab
129’ -95 MB SL500CAB+HT
129’-05 Volvo V50 2,4i aut
  BILAR  KÖPES
     Säljuppdrag Mottages
Sveaväg 139  Tel 342690
Vard9-18 Fre9-16Lör 9-15
Bilder: auto-geeber.se

Stockholm City 
– tidningen med koll på Stockholm!

 F
ör 15 år sen eldade 
den före detta 
KLF-medlemmen 
Bill Drummond upp 
en miljon pund. 
Hade hans konst 

varit mer intressant i dag om 
han inte hade gjort det? Till 
Supermarket kommer han 
med sin kör – som aldrig 
uppträder inför publik.

Mitt i det här härliga 
frihetskaoset där folk tankar 
ner gud vet vad i olika 
bärbara grunkor, fi ldelar, 
piratkopierar och plankar för 
glatta livet fi nns det fortfa-
rande ett litet hål där i stort 
sett ingenting är gratis.

Det är konsten.

Hur liberala människor än 
påstår sig vara verkar de ha 
svårt att släppa idén att en 
Picassotavla trots allt är värd 
något. En konstnär som tassat 
länge runt den heta copy-
rightgröten är Bill Drum-

mond, före detta medlem i 
det brittiska popbandet KLF, 
numera en coolare Rickard 
Falkvinge som citeras redan 
på förstasidan i Rasmus 
Fleischers ”Det postdigitala 
manifestet” och hyllas som 
en av historiens ”snyggaste 
rebeller” av Piratbyrån.

För oss andra är han mest 
känd för att ha tuttat eld på 
en miljon pund. I fi lmen om 
det omtalade spektaklet som 
ägde rum på en skotsk ö 1994 
– ”Watch the K Foundation 
burn a million quid” – är det 
egentligen inte de omtalade 
scenerna där Bill Drummond 
och bandkollegan Jimmy 
Cauty bränner buntar med 
50-pundssedlar som man blir 
upprörd över. Det är först 
efteråt, när de ångestfyllt 
petar runt i askan, som den 
viktiga frågan poppar upp: 
Och vad fan gör vi nu?

De gör några desperata 
försök att sälja askan till 

gallerier och konsthallar. Pr
-konsulter anlitas, 

presskonferenser hålls. Men 
innerst inne vet de att de 
befi nner sig i en återvänds-
gränd. Vi vet i alla fall hur det 
slutade för Bill Drummond 
– han blev tyst.

Som grundare till det omått-
ligt pretentiösa eventet ”No 
music day” förkunnade 
geniförklarade Drummond 
att han aldrig mer tänkte 
lyssna på en cd-skiva och 
bara ägna sig åt okommersiell 
antimusik. Sen började han 
turnera över hela världen 
med en hemlig kör som aldrig 
uppträder inför publik och 
vars sång aldrig dokumente-
rats eller spelats in. Enligt 
uppgift är ”Så som i 
himmelen”-projektet just nu 
på väg till konstmässan 
Supermarket. 

Plötsligt önskar man att 
Drummond aldrig hade tänt 

den där förbannade brasan. 
För visst kan man tycka vad 
man vill om fi ldelning, men 
det är väldigt svårt att hävda 
att ett sådant här konstverk, 
som aldrig kan spridas, delas 
eller kopieras, och som 
dessutom är totalt exklude-
rande och inåtvänt, har något 
med frihet och demokrati att 
göra. Många skulle snarare 
hävda motsatsen – att det 
handlar om 
elitism.

Bill Drummond  
håller även en 
föreläsning 
kl 19 på 
Kultur-
huset 
på lör-
dag. 

NATALIA KAZMIERSKA
natalia.kazmierska@city.se
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KONTROVERSIELL. Den före detta KLF-medlemmen Bill Drummond väcker känslor. Antingen hyllar man hans konst eller tycker den är 
exkluderande och elitistisk.  FOTO: BILL DRUMMOND

I helgen slår konstmässan Supermarket upp 
dörrarna för tredje året i rad. Kulturhuset inva-
deras av konstnärer, besökare och utställare 
från 20 länder. City guidar dig till några av 
höjdpunkterna.

Ukraina-rea
! Om den europeiska arbetsmarknaden kan liknas 
vid en hänsynslös näringskedja är den ukrainska ar-
betaren ett plankton på botten. Galleriet R.E.P från 
Kiev berättar om denna bistra verklighet genom att 
bygga upp en Moderlandsbutik, där patriotism, post-
Sovjetisk marknadslogik och billig arbetskraft från 
öst saluförs till specialpris.

Köttbullextravaganza
! På lördag klockan 18 går startskottet för det Istan-
bulbaserade galleriet Caravansarais tävling ”Gravy 
Cup”. Den som kan äta flest köttbullar på tio minuter 
vinner. Dessutom lanseras termen ”Köttbullediplo-
mati”, som går ut på att de olika kulturerna ska mö-
tas. Turkarna kommer bland annat slänga ut ironiska 
hjälppaket med mat och hygienprodukter till de 
stackars fattiga svenska konstnärerna.

Tyst i klassen!
! Den danske konstnären och tidningen Wire-favori-
ten Goddiepals ”lektioner” skulle förmodligen få väl 
godkänt av Jan Björklund. Med nästan tysk disciplin 
ger Goodiepal brysk katederundervisning om ”radi-
kal datormusik” och konst. Klockan 18 på lördagen är 
det dags för hans performance.

Samtidskonstnär i bur
! I Berlingalle-
riet Artilleris 
monter kan 
man se en exo-
tisk varelse som 
apar sig bakom 
galler. Det är en 
samtidskonst-
när, oklart vil-
ken, som fång-
ats in och visas 
upp för allmän 
beskådan i hel-
gen. Lika myck-
et en bild av 
konstnären 
med outsider 
som av den fria konstens tillstånd, allt mer kringsku-
ret av hårdnande ekonomiska villlkor.

Debatt om Graffitimuseum
! Varför är gatukonstnärer så besatta av att fota sina 
verk? Dokumentation är temat på årets Supermarket 
och ämnet för en paneldebatt som äger rum på fredag 
klockan 16. Då diskuterar konstvetare, journalister och 
grundarna bakom sajten gatukonst.se varför vi ska 
bevara taggar och olagliga målningar för eftervärlden.
Se www.supermarketartfair.com för mer info.

KONSTMÄSSAN SUPERMARKET  

”An artist of our times shown 
entering a major art institution.”


