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ANASTASIA VEPREVA
I ordet förändring tenderar 
vi att bygga in en förväntan 
om förbättring. Vi vet att 
det inte är samma ord, att 
förändring inte alls alltid 
innebär att något blir till 
det bättre. Ändå, föränd-
ring får oss att vakna, att 
hoppas. Det finns en för-
väntan om det bättre i det 
framtida. Det är en tidssyn 
som innebär att det framför 
oss är, blir och måste vara 
bättre. Den västerländska 
framstegstanken, så ny 
egentligen, finns så djupt 
inplanterad och internali-
serad i oss.

Anastasia Vepreva är upp-
vuxen i Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Hon sökte sig till St 
Petersburg, en kunskapens stad, en intellektuell stad vars stads-
kärna längs Nevski Prospekt är som en korsning mellan museum 
och shoppinggalleria. Det är det gamla Ryssland som där möter 
det nya och där, någonstans i detta, finns spår av Sovjet. St Pe-
tersburg är den ort som kanske mest liknar och vill vara lik de 
europeiska huvudstäderna. Men staden är också gränslandet där 
olika ideologier och uppfattningar om demokrati finns. Det är här 
som de historiska tidpunkterna börjar finna brytpunkter. Från ett 
västperspektiv är det svårt att inte slås av hur dagens samhälle 
allt mer transformeras till ett samhälle med strukturer som vi kän-
ner från det kalla krigets tid. Det är en vaksamhet i landet som 
glider över i bevakande och kontroll. Det är en vaksamhet som 
begränsar så väl fysisk som intellektuell rörelsefrihet. 



I Ryssland idag existerar inte konstskolor för samtidskonst. Ve-
preva har gått en inofficiell utbildning i samtidskonst, ledd av 
konstnärskollektivet Chto Delat, detta vid sidan av sina akade-
miska studier. Det ryska pendlar ofta mellan det möjliga och det 
omöjliga. Att hitta vägar som kanske inte är det officiellt korrekta 
och tillåtna är en modell som många navigerar efter.  Vepreva har 
tilldelats AiR Skövde just för att hon är en stark och övertygande 
röst i sitt möte med samhället. Hennes arbeten (video, perfor-
mance och teckning) uttrycker inte bara samhällskritik utan bju-
der också in andra till dialog kring komplexa frågor som bottnar i 
historia, religion och politik.

Under utställningsperioden kommer vi att få se verk från 2013-
14. Dessa har Vepreva själv valt ut att representera hennes konst-
närskap. Under oktober-november har hon en gästateljé i Konst-
museet, Skövde Kulturhus. Den processbaserade utställningen 
kan då komma att transformeras. En förhoppning och förväntan 
om att de nya verken ska kunna visas finns, men bygger vi då 
själva in den ohållbara förväntningen om att de ska hinna bli vis-
ningsbara eller kan vi stanna upp och låta vistelsen bli ett tillfälle 
för inte bara arbetsro utan också för utforskande, introspektion, 
reflektion? Det vill säga, kan vi inte bara teoretiskt utan också i 
praktiken ge konstnären möjlighet att stanna i ett arbete och där-
med inte per automatik bygga in ett krav om redovisning inom ett 
tidsförlopp som i sig sätter hinder för en process, som perioden 
för hennes residens här i Skövde kan starta.

Ser vi som betraktare av Veprevas arbeten spår av förändring i 
innehåll och uttryck efter det att hon varit gästkonstnär på Konst-
museet? Ser vi spår av förändring i oss själva?

Anna Viola Hallberg, curator AiR Skövde



AiR SKÖVDE 
AiR Skövde ingår som en del i ett pilotprojekt initierat av Västra 
Götalandsregionen tillsammans med nio andra konstinstitutio-
ner. Projektet syftar till att undersöka vilken roll konstinstitutio-
ner kan spela som värd och samordnande part vid internationella 
konstnärsutbyten i möte med det lokala och regionala kulturlivet.  

AiR Skövde utgår från Konstmuseets uppdrag som konstfäste att 
arbeta med genus och normkritiska perspektiv. Konstnären som 
bjuds in får tillgång till en ateljé, bostad och resor samt en ”per 
diem” ersättning.

Projektet finansieras med medel från Västra Götalandsregionen 
och Svenska Institutet. 


