
 

 

 
 

Pressmeddelande 2021-04-15 

Digital vernissage 16 april för Future 
Watch – tio konstnärer i tiden  

Den 16 april kl 17.00 är du välkommen att följa en livesändning från Galleri 3 om 
Future Watch – tio konstnärer i tiden där du får möta utställningens gästande curators 
Ashik Zaman och Koshik Zaman från konstplattformen C-print och flera av de 
medverkande konstnärerna som berättar om sina verk inom ljudkonst, skulptur och 
installation. Då går det också att ta del av en 360-visning av utställningen på vår 
webbsida.  

Utställningen Future Watch – tio konstnärer i tiden presenterar det nya årtiondets konstnärer 
inom skulptur, video, måleri och installation. 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 utställningen 
medverkar: Kasra Alikhani, Victoria Verseau, Samaneh Reyhani, Helena Tan, Tobias 
Bradford, Ljubomir Popovic, Lydia Ericsson Wärn, Samaneh Roghani, Jonas Bentzer 
och Birt Berglund. 

– Vi tillgängliggör utställningen digitalt för våra besökare att ta del av. Vi hade en liten 
förhoppning om att utställningen skulle få möta besökarna nu i april men fick besked från 
Stockholms stads krisledningsgrupp att en öppning får vänta till senare i vår på grund av 
rådande smittspridning i Stockholm, säger Linda Beijer, Kulturchef på Kulturhuset 
Stadsteatern.  

Digital förhandsvisning fredag 16 april kl 17.00 
Välkommen till en livesänd digital vernissage från Galleri 3 där du får se en glimt av 
utställningen. Konstnärerna Helena Tan, Birt Berglund och Victoria Verseau kommer att 
berätta om sina verk. Medverkar gör också gästande curators Ashik Zaman och Koshik 
Zaman. Maria Patomella, konstnärligt ansvarig för Konst, design och mode på Kulturhuset 
Stadsteatern hälsar välkommen. Den 16 april kl 17.00 kan du även ta del av en 360-visning 
av utställningen på vår webbsida.  

Följ vernissagen på vår Facebook: https://www.facebook.com/events/157286746187024 

Future Watch – tio konstnärer i tiden kommer att öppna i Galleri 3 senare i vår så fort 
restriktionerna tillåter och pågår till den 8 augusti.  

Läs mer om utställningen: https://kulturhusetstadsteatern.se/utstallningar/future-watch-tio-
konstnarer-i-tiden 
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