Pressmeddelande 23 februari 2022

Nu blir det jättemycket av allting
– 50 konstnärer i ny Outsider Art-utställning

Linda Persson, Utan titel (2005)

En färgstark, expressiv konstupplevelse tar över Galleri 5 på Kulturhuset Stadsteatern den
10 mars – 24 april. Med den talande titeln Nu blir det jättemycket av allting, Outsider Art 2022
presenteras 50 konstnärer från Inuti Collection, en av Sveriges största samlingar av Outsider
Art, det vill säga konst skapad utanför den traditionella konstvärlden.
Outsider Art är samlingsnamnet på konst av konstnärer som verkar utanför den etablerade
konstvärlden. I begreppet ryms konstnärer med särskilt stöd eller funktionsvariationer. I Sverige fick
termen Outsider Art fäste 1996 då stiftelsen Inuti Collections grundades med syfte att möjliggöra för
konstnärer med LSS-behov att vara en aktiv del av kulturlivet.
– Konst lever i betraktarens öga. Denna utställning visar en bredd av många olika tekniker och uttryck
som vi tror engagerar besökaren. Det behövs fler möjligheter för konstnärer idag och fler utbyten,
något som berikar samhället i stort, säger Hanna Björklund, co-curator till utställningen och aktiv
Inuti-konstnär.
I utställningen Nu blir det jättemycket av allting, Outsider Art 2022 presenteras över 100 verk av ett 50tal konstnärer. Titeln är ett citat av en av de medverkande konstnärerna, Niina Turunen, som med de
orden beskriver sin egen konstnärliga process och behovet av skapande för oss människor.
– Det här är konst som fler borde få möjlighet att uppleva, därför är vi så glada att kunna visa delar av
samlingen i ett av Kulturhusets gallerier! Kulturhuset ska erbjuda starka konstupplevelser, rum för nya
konstnärer och uttryck, möten mellan den erkända och den oetablerade kulturen, plats åt nya rörelser
inom alla konstarter, med spets och bredd, förnyelse och förutsägbarhet, igenkänning och
provokation, säger Linda Beijer, kulturchef på Kulturhuset Stadsteatern.
Utställningen visas i Galleri 5 den 10 mars – 24 april.

Medverkande konstnärer:
Agneta Lindberg
Aleksi Pietikäinen
Alexei Gerasimchuk
Anders Wettler
Anna Selander
Ariella Rose
Ayaz
Birkir Sigurðsson
Camilla Holmqvist
Carina Pettersson
Karl Yate Johansson
Cecilia Timdahl
Chang Im Ohlsson
Charlotte Erlandson
David Viborg Jensen
Emma Asplund
Eva-Karin Gedeon
Evelina Rase
Fredrik Östergren
Hanna Björklund
Hanna Windarp
Helen Fredriksson
Henrik Pätzke
Hugo Karlsson
Jaco Kranendonk
Jenny Marcus
Julia Göransson
Julia Kaiser
Katerina Talepouro
Kia Gardelius Mårtensson
Kia Marqvardt
Klara Rollof
Kristoffer Ekelund
Lena Östling
Linda Persson
Lisbet Hemse
Lotte Nilsson Välimaa
Magnus Sieurin
Magnus Östling
Malin Karlsson
Marianne Schmidt
Mattias Johansson
Mikael Carlsson
Mike Lundvall
Momoko Takamatsu
Monika Svahn
Niina Turunen
Niko Liikanen
Pablo P
Patricia Sigurd
Pernilla Rozenberg
Sam Ahlstrand

Sara Saremi
Stefan Nilsson
Tommy Mason
Veronica D.S
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Mer om Inuti:
Inuti Collection består idag av mer än 500 verk av ett 80-tal konstnärer. Samlingen består både av
inköpta arbeten från konstnärer inom och utanför Inutis verksamhet och till stor del av donationer. Den
spänner över ett flertal tekniker såsom måleri, skulptur, digitala verk, mosaik och textila verk.
Stiftelsen Inuti är en idéburen organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Den dagliga
verksamhet Inuti bedriver riktar sig till personer som har ett beslut om daglig verksamhet enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Inuti är en del av den etablerade internationella konstscenen Outsider Art som arbetar för konstnärer
med särskilda behov. Verksamheten hävdar varje människas unika värde, inneboende kraft och
kreativitet och förmåga att berika samhället.
Artikel 30 i FN Funktionsrättskonventionen
Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska
få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i
eget intresse utan även för samhällets berikande.

