
 

 

Pressmeddelande 2021-03-19 

Framtidens konstnärer i utställningen 
Future Watch 
 

I mitten av april presenterar Kulturhuset Stadsteatern utställningen Future Watch – 10 
konstnärer i tiden. Där visas verk av tio unga, varav flera nyutexaminerade, konstnärer 
med framtiden för sig. Utställningen har tagits fram av två gästande curators, Ashik 
Zaman och Koshik Zaman – som ligger bakom konstplattformen C-print. 

– Vi är oerhört glada över samarbetet med Ashik Zaman och Koshik Zaman, som verkligen 
har en överblick på den unga samtida konstscenen. Under året kommer Galleri 3 att fyllas 
med utställningar som fokuserar på unga konstnärer vilket är en viktig satsning från oss, 
säger Maria Patomella, konstnärligt ansvarig för  Konst, Design och mode på Kulturhuset 
Stadsteatern. 

Future Watch – tio konstnärer i tiden är en utställning som visar det senaste inom 
samtidskonst presenterat genom skulptur, video, måleri och installation. Konstverken är 
utvalda av gästande curators Ashik Zaman och Koshik Zaman – grundare av 
nätpublikationen och konstplattformen C-print. 

– I Future Watch ville vi skapa en plattform för nästa generations konstnärer. Pandemin slog 
generellt hårt mot konstnärer men särskilt unga konstnärer har behövt navigera sig fram 
under oroligare tider än annars. Därför är vi jätteglada över att kunna presentera några av de 
samtidskonstnärer som vi från en framtidsblick tycker är mest intressanta just nu och visa 
deras verk för en bred publik, säger Ashik Zaman och Koshik Zaman, gästande curators för 
utställningen. 

De medverkande konstnärerna är flera nyligen utexaminerade från konstskolor i Sverige och 
internationellt och utforskar teman som bland annat rör sig inom individens hälsa, 
gentrifiering, aktivism och transidentitet. I Future Watch medverkar: Kasra Seyed Alikhani, 
Victoria Verseau, Samaneh Reyhani, Helena Tan, Tobias Bradford, Ljubomir Popovic, Lydia 
Ericsson Wärn, Samaneh Roghani, Jonas Bentzer och Birt Berglund. 

– Vi fortsätter att erbjuda människor i Stockholm kulturupplevelser både tryggt på plats och 
digitalt under pandemin, och ser fram emot när restriktionerna tillåter att besökarna kan ta 
del av all kultur hos oss. Vi vet i nuläget inte om Future Watch kommer att kunna öppna för 
besökare på vernissagedagen den 16 april, men vi kommer att presentera utställningen 
digitalt på vår webbsida för publiken att ta del av den under tiden, säger Linda Beijer, 
Kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern. 

Future Watch planeras att öppna i Galleri 3 den 16 april, om restriktionerna tillåter, och pågår 
till den 8 augusti. Utställningen kommer att presenteras digitalt på 
kulturhusetstadsteatern.se. Se vår webbsida för löpande aktuell information om galleriernas 
öppethållande. 
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