
PRESSMEDDELANDE  

 

Sílvio Salgado: IN & OUT  
 

Platsspecifik installation  

 

20 November – 12 December 2003 

Öppning: 19 November 2003, 18.00-21.00 (Konstnären närvarar)  

 

Utställningskatalogen finns tillgänglig på utställningen  

 

Tisdag & torsdag 12.00-18.00 (eller enligt överenskommelse, Tel: +358 (0)44 3722241) 

 

 

IN & OUT är en utställning organiserad av VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT, som nu har flyttat 

till en ny adress: Eriksgatan 37 B 22 i Åbo, Finland. Här visar Sílvio Silgado ett platsspecifikt verk. 

Sedan 2001 har den i Moçambique födde portugisiske konstnären och fristående curatorn Sílvio 

Salgado organiserat utställningar i sin egen lägenhet. VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT 

startade i Wien, Österrike hösten 2001, med utställningen "Transcription" som bestod av målningar 

och en platsspecifik installation av konstnären. VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT visar två 

utställningar per år, en på våren och en på hösten. Forumet byter adress när organisatörerna flyttar 

till en ny stad. Sedan öppnandet har VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT visat mer än 20 

konstnärer från olika delar av världen.  

 

VIENNA INTERNATIONAL APPARTMENT öppnar en arena för diskussioner om ämnen som rör 

samtidskonsten. Som ett fristående rum för samtidskonst pekar den på begränsningar och 

gränsdragningar som rör samspelet mellan det privata och det offentliga rummet. Valet av forum 

som sådant tar upp konceptet genom att omdefiniera hemmets privata sfär till en offentlig plats. 

Detta reflekterar utvecklingen inom den nutida konsten: rörelsen bort från rigida utrymmen mot 

andra mer flexibla som tillåter ett flertal aktiviteter samtidigt. Frågor förs fram genom konstverken: 

hur når vi de överenskommelser som gäller för relationerna mellan det privata och det offentliga, 

och hur relaterar vi till dem?  

 

Sedan 1998 har den portugisiske konstnären Sìlvigo Salgado som primärt material använt sig av 

EURO-lastpallar i trä till sina platsspecifika installationer. Till installationen IN & OUT har konstnären 

skapat ett zick-zack mönster av lastpallar som går tvärs igenom vardagsrummet och in i konstnärens 

ateljé, vissa delar av lägenheten blir tillgängliga för betraktaren och andra inte. Eftersom verket 

ifrågasätter din position i de privata och offentliga domänerna, blir också vardagslivet skärskådat.  

 

"By concealing something you reveal something, and by revealing something you conceal 

something."  

"Genom att dölja något så framhävs något annat, och framhävs något döljs något annat" (Sílvio 

Salgado)  

 



 

VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT 

Eriksgatan 37 B 22, 20100 Åbo, Finland  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Sílvio Salgado: Tel. + 358 (0)44 3722241,  

silvio.salgado@vienna-international-apartment.net 


