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! "Om konsten går
rakt in i hjärtat så
vet vi att vi måste
visa den"

Konst. Utställningen Stockholm Syndrome i Hospitalet. Foto: Målning: Oli Epp

Massor av konst i hela staden
Just nu pågår Stockholm Art Week för fullt. Det bjuds på spännande och
roliga konstinstallationer när evenemanget firar tio år.

Nyheter
Publicerad 15:35, 16 sep 2021

I centrum av veckan är konstmässan, Market Art Fair. På mässan som hålls i Liljevalchs konsthall på
Djurgården, deltar 35 nordiska gallerier. Förutom utställningar på Liljevalchs visas det även konst
på gallerier och mindre skräddarsydda event runt om i staden.

När Stockholm Art Week grundades för tio år sedan var tanken att skapa en gemenskap som
konststad.  

– Jag tyckte inte att det fanns ett bra samarbete gällande konst. Jag ville se Stockholm som en
allmän kreativ destination, säger Joanna Sundström, initiativtagare till Stockholm Art Week.

En av veckans många varierade konstdestinationer är Danvikens Hospital. I en historisk miljö visar
galleriet Carl Kostyál bland mycket annat upp utställningen ”Stockholm Syndrome”. Joanna
Sundström tipsar om att besöka antingen Lynette Yiadom-Boakyes utställning på Moderna Museet
eller Liljevalchs för att sedan hoppa på färjan till Saltsjöqvarn där Stockholm Syndrome visas.

Moderna Museet. Lynette Yiadom-Boakyes utställning. Foto: Målning: Lynette Yiadom-Boakye

Stockholm Art Week 2021
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Så handlar du säkert på nätet
Kan man känna sig trygg online och finns det något man som
privatperson kan göra för att bli ännu säkrare?

Kommentarer från 

Mingel. Enligt arrangören bjuder utställningen på en intressant bredd. Foto: Foto: Margarita Matiz Bergfeldt

Unga konstnärer ställer ut på
Östermalm
I helgen är det sista chansen att uppleva spännande och samtida konst på
utställningen SEART. Spirande konstnärsstudenter visar upp sina verk.

Nyheter
Publicerad 14:58, 16 sep 2021

I år firar konstevenemanget SEART tioårsjubileum.

Inne i utställningslokalen på Storgatan är det ljust och högt i tak.
Väggarna är fyllda av målningar, på golvet står skulpturer och i
taket hänger handvävda tyger.

Det är examensarbeten från flera av de stora konsthögskolorna i
Sverige som visas.

Firrar. Oljemålningen Fisk av Madeleine Jacobsson. Foto: Foto: SEART

Margarita Matiz Bergfeldt, designer och en av grundarna till SEART, är med och väljer vad som
ställs ut. Hon säger att hon vill visa det som är mest spännande inom konsten just nu.

– Responsen från många besökare har varit ”wow vilken cool utställning”. Att hitta konstnärer och
konstverk är som ett detektivarbete. Det krävs en lång research för att välja ut det bästa.

– Om konsten går rakt in i hjärtat så vet vi att vi måste visa den.

Flera av verken är skapade i en tid av isolering. Samtidigt har restriktioner påverkat
tillgängligheten till skolornas ateljéer och verkstäder. Margarita Matiz Bergfeldt tycker att det är
viktigt att visa upp vad som har skapats då det säger mycket om vår samtid.

Dialog med besökaren

Klimatet är ett tema som återges i några av verken. I Armand Tambolys visuella filmkonst
”ENDZEIT” får tittaren uppleva de schweiziska alpernas smältande glaciärer och lokalbefolkningens
försök till att hantera klimatproblemet.

Anna Cherednikovas utforskar i sin fotokonst städers relation till växtlivet. Hennes tanke är att
besökaren ska reflektera kring vad som anses som ogräs.

SEARTs utställning går att se fram till den 19 september i No Picnics lokal på Storgatan 23 C.

SEART 2021 - tioårsjubileum.
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Ta testet som visar hur migrän påverkar
ditt dagliga liv
Gör vårt test och se hur många dagar din migrän tar ifrån dig.
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(10:48) E4 från Tuvängen till Getan i riktning mot
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Preliminär sluttid: Idag kl 11:30

+Mer info
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Pågår från den 14 till den 19 september.

Utställningen visas: lördag – söndag, kl. 13 - 16.

Utställningen pågår till den 19 september.
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