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Kontrasterna mellan 
Sverige och Kuba är 
stora. Men har vi egent-
ligen större frihet här? 
Den kubanske konst-
nären Ariel Diaz Garcia, 
bosatt i Oskarshamn, 
ställer i sin konst frå-
gor om frihetsberövan-
de via medier, reklam 
och internet.

Konstnären Ariel Diaz Garcia 
har bott i Sverige sedan 2005. 
Under en lång tid funderade han 
över sin plats som konstnär i sitt 
nya hemland, men kom så små-
ningom underfund med att de 
teman som han arbetade med i 
Kuba även var giltiga i Sverige. 

Ariel Diaz Garcia berättar att 
han när han levde på Kuba ofta 
tog kontakt med turister, vilket 
inte var tillåtet.

– Kubaner som försökte ta 
kontakt med turisterna kallades 
”Jinete”, vilket betyder ryttare. 
Jag var en av dem som försök-
te och det skapade konflikter av 
olika slag, med polis och tjänste-
män på offentliga myndigheter.

ErFArEnhETErnA vävDE sedan 
Ariel Diaz Garcia in i ett konst-
närligt projekt som fick titeln Ji-
nete@.free. 

– Uttrycken jag arbetade med 
var ironiska, sarkastiska och sa-
tiriska för att visa på den verk-
lighet jag levde i. Efteråt förstod 
jag att min konst är militant och 
politisk, säger Ariel Diaz Garcia 
och tillägger att även frågor om 
trafficking kom att bli en del av 
projektet.

När han kom till Sverige för-
stod han att frågorna inte var 
specifika för Kuba, utan giltiga 
även här. Tanken var att fortsät-
ta utforska frågor rörande traf-

ficking, men snart kände han 
att det redan fanns en medve-
tenhet kring problematiken. Då 
vände han på frågeställningen 
och började utforska något han 
kallar ”laglig trafficking” – ett 
slags utforskande av informa-
tions- och konsumtionssamhäl-
lets baksidor.

– Samhället är uppbyggt av 
koder. Dessa koder styr våra liv. 
Kapitalismen, propagandaindu-
strin, multimedia, reklam och 
information gör oss ofria. Till 
stor del är vi moderna slavar un-
der konsumtion och informa-
tion, vilket gör oss till handels-
varor. Det handlar om ett slags 
frihetsberövande som gjorde att 
jag skapade termen laglig traf-
ficking.

nu är AriEl DiAz Garcia aktu-
ell med en utställning på Kal-
mar konstmuseum. Titeln är 
kryptisk och påminner om en 

komplicerad matematisk for-
mel. Diaz Garcia förklarar att 
det mycket riktigt är en formel. 
Den bygger på förkortningar 
för hur människan, atomer, in-
ternet, sociala medier, bomber, 
mobil och radio hänger ihop i 
en kedja. I utställningen gestal-
tar han dessa tankar i både må-
leri och objekt.

TillGånGEn på information och 
möjligheten att interagera finns 
i Sverige. Frågan är om vi gör de 
rätta valen för att nå förändring.

– Fler måste reagera och göra 
något åt den misär som finns i 
världen. Men vi har också via so-
ciala medier och andra informa-
tionskällor makten att förändra. 
Men utnyttjar vi verkligen den 
makten på rätt sätt? frågar sig 
Ariel Diaz Garcia.

TObiAS MAGnuSSOn
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”Vi är konsumtionens slavar”

Utställning om 
mineraler
Från mineral till identitets-
skapande objekt heter en ut-
ställning som just nu visas på 
Östergötlands länsmuseum 
i Linköping. Curatorn Olof 
Löf och arkitekten Karl Lind-
strand vill förklara metaller-
nas kretslopp och vad som 
händer i processen från utvin-
ning till slutprodukt. Bland 
annat beskrivs arbetsförhål-
landena vid utvinningen.

– Vi vill lyfta kontraster 
och gå in på vilka konflikter 
som uppstår, säger Olof Löf 
till Extra Östergötland.

I samband med utställ-
ningen arrangerar Afrika-
grupperna nu på lördag 
den 29 november en panel-
debatt som bland annat dis-
kuterar hur svenska före-
tag påverkar gruvarbetarnas 
villkor i Sydafrika.

Köa för konsten
Måste Konstmuseet i Kalmar 
locka publiken med peng-
ar för att få den att kom-
ma? Nej, men ändå erbjuds 
100 kronor var till de för-
sta 100 som köar till utställ-
ningen present tense. Det 
ska ses som en kommentar 
till hur dagens museer pres-
sas att ständigt söka nya och 
större publikgrupper. Bak-
om utställningen står konst-
nären Flo Kasearu, arkitek-
terna Grete Soosalu och Aet 
Ader samt urbanisten Andra 
Alaoe, alla från Tallinn, Est-
land – där köer kunde vara 
vanliga under Sovjettiden. 

Välkommen till konstmu-
seet – det lönar sig, avslutas 
inbjudan.

Egenmäktigt  
förfarande blir pjäs
Lena Anderssons August-
prisade roman Egenmäk-
tigt förfarande (2013) ska 
sättas upp som pjäs på Upp-
sala stadsteater. Regissören 
Karin Parrot Jonzon tycker 
att boken har flera igenkän-
ningsfaktorer.

– Jag blev imponerad av 
författarens förmåga att med 
ett så okomplicerat språk be-
skriva vad besatthet gör med 
en person, säger hon till Fe-
ministiskt Perspektiv.

leder lagliga graffitiväg-
gar till ökat eller minskat 
olagligt målande? Frå-
gan ska nu redas ut med 
hjälp av intervjuer och 
workshops. 

Graffitins politiska motstånda-
re brukar hävda att laglig graf-
fiti leder till ökad skadegörelse, 
det vill säga mer olaglig graffi-
ti. Något vetenskapligt stöd för 
uppfattningen finns inte i dag, 
men kanske i framtiden. 

Företaget Urban utveckling 
och samhällsplanering AB får nu 
en kvarts miljon av Brottsföre-

byggande rådet för att utvärdera 
frågeställningen. Frågan är hur 
lagliga möjligheter till utövan-
de av graffiti påverkar utövar-
nas inställning till olagligt utö-
vande. Utvärderingen genom-
förs utifrån fyra lagliga väggar i 
kommunerna Västerås, Norrkö-
ping, Botkyrka och Sigtuna och 
ska analysera brottsstatistik, in-
tervjuer och workshops/fokus-
grupper med barn och ungdo-
mar. Stockholms universitet ska 
bistå med forskning och meto-
dologisk handledning.

KriSTiAn bOrG

Laglig graffiti ska utredas

”Människor är moderna slavar under kon-
sumtion och information och blir därför ett 
slags handelsvaror”, menar den kubanske 
konstnären Ariel Diaz Garcia. 

Fo
to

: K
ri

st
ia

n 
Bo

rg

• Född: 1963 på Kuba.
• bor: i oskarshamn.
• Utbildning: Konstakademin i Havanna.

• aktuell: med utställning på Kalmar konstmuseum, pågår till och med 18 januari.

Ariel DiAz GArciA

Laglig graffitivägg utanför kulturhuset Cyklopen. 

En paus i sökandet 
efter diamanter i 
Harare, Zimbabwe.
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