
Publicerad 2014-04-04

Konstnärligt drag. Konstnärerna Adriana Seserin, Karin Lindh och Maria Andersson
beskriver kampen om Slakthusområdets framtid som ett schackspel.
Foto: foto: Michael Toll

Slakthusområdets
framtid	  på	  spel
NYHETER  Kampen om Slakthusområdets framtid är som ett schackspel.
Nästa helg görs nästa drag.

Ett rum med utsikt är ett konstprojekt som drivs av tre konstnärer och en arkitekt. Sedan
starten 2011 har gruppen genomfört en rad olika utställningar och evenemang som
handlat om Slakthusområdets förändring.

Nästa helg är det dags igen. Under två dagar genomförs konstaktionen ”Kampen om
Slakthusområdet”.

– I snart 20 år har områdets framtid diskuterats. Det har talats om Meatpacking district
och Stockholm Entertainment District, men nu när stadens planer snart blir verklighet är
det viktigt att samlas och diskutera och arbeta proaktivt för att kunna påverka, säger
konstnären Maria Andersson.

– Konstprojektet ställer frågan om vilket slags Stockholm vi vill bygga, och vilken typ av
stad vi vill leva i, säger konstnären Adriana Seserin.

Evenemanget den 12 och 13 april i Slakthusområdet är en trestegsraket som börjar
med en öppen verkstad där intresserade får tillverka egna skyltar och budskap om vad
de vill se i Slakthusområdet i framtiden. Därefter blir det en manifestation som avslutas
med en stor fotografering av alla inblandade.

– Det är ungefär som ett schackspel med många drag och pjäser som offras. Det finns
många olika grupperingar som börjat mobilisera. Vår förhoppning är att alla som bryr sig
om Slakthusområdets framtid kommer hit och diskuterar nästa helg, säger konstnären
Karin Lindh.

Michael Toll

FAKTA

KAMPEN OM SLAKTHUSOMRÅDET

Lördag 12 april kl. 11–18. Öppen verkstad. Färg, kartonger, träpinnar etc. finns att
använda på Slakthusateljéerna, Bolidenvägen 22. Kom och gå som du vill.

Söndag 13 april kl. 13. Manifestation och fotografering på Hallvägen i
Slakthusområdet med livemusik (sambaorkester) och fika.
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