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Ariel Diaz Garcia är född 1963 på Kuba. Han är 
utbildad på konstakademin i Havanna och har haft 
ett antal utställningar där och även gjort några stora 
muralmålningar i staden. Ariel Diaz Garcia är sedan 
2005 bosatt i Sverige och bor nu i Oskarshamn.



FÖRORD

Kalmar konstmuseum är glada över att presentera den första 

soloutställningen med Ariel Diaz Garcia i Kalmar.

Människan har alltid varit i centrum i Ariel Diaz Garcias 

arbeten. På Kuba skildrade han ofta storstadens musik- och 

nöjesliv och människans utsatthet på husväggar. I Sverige blev 

han mer medveten om kapitalismen, propagandaindustrin och 

reklam i samhället och uttryck för detta återfinner man i hans 

collage och serier. Under åren har han arbetat mer och mer 

med frågor kring människans utsatthet inom illegal trafficking 

och legal trafficking. Begreppet Legal Trafficking är hans eget 

och beskriver lagligt frihetsberövande via media, reklam och 

internet som mänskligheten inte kan undvika.





Ariel Diaz Garcia arbetar ofta med symboler i sin konst. I 

titeln för utställningen har han gjort en formel, ”La Formula” 

med förkortningar för facebook, Fa, youtube, Yt, television, TV, 

bomb, TNT som förklarar hur informationsflödet och makten 

kring sociala medier, internet och media hänger ihop

Han bygger sina skulpturer av lastpallar och återvunnet material. 

Lastpallar blir till symboler för hur människan och information 

transporteras globalt. De målade skulpturerna ger ett graffiti-

intryck. Svart-vita QR koder blir tredimensionella, trafikkorset 

kopplar samman tekniska, elektroniska och religiösa fenomen 

i samhället. Formler för kommunikation och konsumtion finns 

skrivna på golvet. 

Hela utställningen ger en tankeställare om all information och 

reklam och den förvirring som uppstår när vi inte vet vad vi ska 

tro eller lita på längre. Vad är sanning och vad är fiktion? Hur 

gör vi nu? Vem tar ansvar? Var börjar vi?

Stort tack Ariel för denna viktiga utställning! 

Anneli Berglund, curator för utställningen 
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Du behöver inte förstå. 

Om du blev berörd av det du såg —
Ta med dina vänner på en guidad visning 
valfri söndag 13.00.

Om du uppskattade det du såg —
Köp ett årskort för 200 kr så blir du 
samtidigt medlem i Kalmar konstförening 
och får förhandsinformation om museets 
utställningar och arrangemang.

Om du gillade det du såg —
Bli medlem i vår Facebook-grupp för att se 
det som vi bara publicerar där.

Om du älskade det du såg —
Bli ständig medlem i Kalmar konstförening.

Om du vill veta mer —
Fråga oss eller gå in på  
www.kalmarkonstmuseum.se


