| just nu!

FILM

DRÖM
VIDARE
En uppväxtskildring fast det är
vuxna som växer upp. Rojda
Sekersöz långfilmsdebut Dröm
vidare krossar fördomar och leker
med normer med knuten näve i
luften. Huvudrollen som
fängelsemuckande Mirja spelas
av fabulösa skådespelarhoppet
Evin Ahmad. Hon är just nu
superaktuell i Hamlet på Göteborgs stadsteater och med sin
första roman som kommer i höst.
Kolla in!
Dröm vidare har biopremiär

Marianne
Bernadottes
aftonklänning
från Balmain.
Galleriet AndréhnSchiptjenko förgyller
Market med Annika
von Hausswolffs
The blind man's vision.

KONSTFEST I
STOCKHOLM!
I slutet av mars bjuder
konstvärlden in till årets
vernissage. Spana in
samtidskonstens bästa på
mässorna Market och
Supermarket.

U T S TÄLLN I N G

NOSTALGIGLAMOUR
Modeintresserade Marianne Bernadotte umgicks
flitigt med Parismodeskaparen Pierre Balmain
och hans efterträdare Erik Mortensen när det
begav sig. Nu gläntar hon på dörren till sin
exklusiva designergarderob med tidstypiska
plagg från 70- och 80-talen i utställningen
Chanel, Balmain, Dior – Marianne Bernadotte,
en stilikon. Visas i Millesgårdens konstnärshem i
Stockholm 17 mars till 11 juni. I boken Marianne
Bernadotte, stilikon och filantrop (Arvinius förlag)
dokumenteras hela härligheten av Cay Bond.

FILM

Market Art Fair

LIFE
ON
MARS

Färgfabriken, 24–26 mars.

Ledande nordiska
gallerier med det bästa
på den nordiska
konstscenen.

Supermarket
Svarta Huset på Telefonplan,
23–26 mars.

Konstnärsdrivna
gallerier från hela världen
som ställer ut hundratals
konstnärer.

Finns det liv i rymden? Det finns i alla fall gott om svenskar i Hollywood. I sci-fi-rullen Life möts två av våra nya Hollywoodsvenskar i en
och samma film. Stockholmaren Daniel Espinosa regisserar medan
Rebecca Ferguson kommer direkt från Mission impossible och Kvinnan
på tåget och utforskar livet på Mars med lite killar som Jake Gyllenhaal och Ryan Reynolds, bara. Life har svensk biopremiär 24 mars
60
ELLE.SE

BOK

KÄRLEKSKRIGERSKAN
Superhypade relationsbibeln Love
warrior av Glennon Doyle Melto
har precis kommit ut på svenska.
Boken handlar om en relation i
sönderfall och sedan dess vilja till
återuppbyggnad – en smärtsam
och samtidigt hoppfull inblick i
det ocensuerade privata, som i sin
närhet blir alldeles allmänt. Och
handlar om dig och mig. Oprahs
favorit och kanske det amerikanska, kvinnliga svaret på Karl
Ove Knausgård?
Varför skrev du Love warrior?
– Eftersom jag har en böjelse för
att ge smärta en mening och göra
den vacker. Jag skrev för att göra
mig själv fri från den och jag publicerade den för att göra andra fria.
Vilket är ditt bästa relationsråd till
unga kvinnor i dag?
– Att bli en färdig och hel person först, för ingen gör någon
annan hel. Först när du blir den
person du är menad att vara så
kommer den personen du är menad att vara med att dyka upp. Det
är magiskt.
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