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•

LOKALA NYHETER

14:29 Norrköping
Hästarna får landa igen
13:28 Norrköping
Krock på Koppargatan
13:05 SMHI, väderkrönika
Snöflingor- ingen är den
andra lik
12:38 Ringarum
Ringarumsvilla
totalförstörd
12:28 Östergötland
Tekniska Verken får
tillbaka miljoner
10:58 Norrköping
Upphittad näsbjörn nu i
Kolmården
10:28 Norrköping
Trafikolycka i
Klockaretorpet
10:10 Ringarum
Ringarumsvilla i lågor
08:57 Norrköping
17-åring skallade vårdare
08:36 Norrköping
Kvinna chockskadad

•

6.6°
Sydost 0.9 m/s
JOBB • KÖP & SÄLJ
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KONTAKTA NT
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SÖK

Rock
&
Roll2
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Malin Almqvist och Norrköpings konsthall
ger en känga åt konstmuseet när de gör
sin egen version av Rock’n’Roll på
Norrköpings konsthall.Foto: Fredrik
Jonson

•

MEST LÄSTA
Ringarumsvilla i lågor

Två unga biltjuvar körde in "Can you feel the beat of my art?", sjunger Luke Haines
i husvägg
• KONST
på sin senaste skiva.
Kvinna chockskadad
Han är en av många före detta konstskoleelever som är ROCK’N’ROLL VOL. 2
Norrköpings konsthall
Trafikolycka i
rikt representerade i brittisk popmusik och trampar i
Klockaretorpet
Utställningen pågår till den
John Lennons och Ray Davies fotspår.
Ringarumsvilla totalförstörd De före detta konstkoleeleverna som driver Norrköpings 25 februari
konsthall beslöt att göra en annan version av
Niondeklassare rånade i
Hageby
konstmuseets utställning Rock’n’Roll.
Upphittad
näsbjörn
nu
i

Kolmården
Men det här är ingen cover. Volym 2 är mer som en punkig, skrikig lillebrorsa med
17-åring skallade vårdare
ett finger i luften.
Och det finns inte där för att känna efter åt vilket håll vindarna blåser i
Tre skadade i trafikolycka
Kamratstödjare ska hjälpa konstvärlden.
Sanningen att säga är den här utställningen lika misslyckad som Konstmuseets, fast
missbrukare
med den skillnaden att de som gjort den är medvetna om det. Rock’n’Roll-känslan
är redan förflyktigad.
Nu återstår de sorgliga resterna av förra helgens enligt samstämmiga uppgifter
öronbedövande konsert med Franklin Lakes, ett arrangemang av Sandlådan.
Kvar finns även bara Daniel Anderssons videoverk, en dokumentation av konserten
och Klas Isakssons performance, lite intervjuer och några konstverk med mer eller
mindre rockkänsla.
Mest gillar jag Maja Almqvists skotskrutiga Dr Martens-kängor på ett golv prytt med
schablontryck av omslagsbilden från London Calling.
Ett trasigt trumskinn, en avbruten trumstock och inte minst en sönderslagen toalett
visar spåren av Rock’n’Roll utan att vara konst.
Arrangörerna anser utställningen fullbordad när skivan från förra helgens konsert
kommer ut: Rock’n’Roll vol. 2 - Live at Sandlådan.
Mats Granberg
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Tyck till
Tipsa en vän
Publicerad
Senast ändrad
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Skriv ut

Tillbaka

2007-02-10 kl.04:00
2007-02-10 kl.06:23

KULTUR

När trygghet stavas bevakningskamera
Artikel redigerad 06:10 saknar rubrik
En generation efter punken

•

Nyhetsbrev

Jacob Lind x 2 på Konsthallen
Artikel redigerad 06:30 saknar rubrik
Stundom anonym pianotrio

SENASTE NYTT

Brister i Gripen kvar i 13 år
Terrorhot mot terräng-VM
HD-chef friad från åtal om stolstöld
Spelbolag vann i domstol
Var tionde svensk är fet
Kulturrådet satsar internationellt
Styrelsen backar Sardusbud
Tyska testförare i bilkrock
Misstänkt för mordbrand frisläppt
Askungen från Munkedal redo för final
Winterkorn ny ordförande i Scania
Nya fynd i Västerbotten för Boliden
34 döda i olycka i Zimbabwe
Saab förbereder fyra nya modeller
Arbetsgivarna: Dyrt första bud
Barroso vill se tvingande miljömål
Legoland och Madame Tussaud blir ett
Persson ångrar avvisning
JC lämnar huvudkontoret i Göteborg

Kritik mot tyskt krigsdrama
Panama nästa för Mel Gibson
Bank rånad i Harmånger
Samtal om ny regering i Estland
Drygt 9 miljoner till SEB-chefen
Utredning föreslår tandvårdscheck
Persson tog fel på fastighetsskatten
Tre män åtalade för våldtäkt
Tredje självmordet i Göteborgshäktet
Brist på lexikon för invandrare
Flygplan tvingades vända två gånger
Clooney experimenterar vilt
Danskt konsulat ockuperat
Ersättning för olagligt klädkrav
Inget byte för värdedepårånare
21-åring misstänkt för dubbelmord
Investors vd fick 15 miljoner
Granater mot somalisk flygplats
Pilgrimer och soldater dödade i Irak
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