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Naturens kraft och t-banekonst på Art Week
 Allt om Stockholm. 2017-03-21 17:09
Sandra Eriksson

Utställningar, konstmässor, vernissager och fester
under Stockholms konstvecka. Från och med i dag
fram till på söndag kan du frossa i konst och kultur i
stan - i många fall helt gratis.
Årets upplaga av Stockholm Art Week innehåller 44
olika konstevenemang, från smått till stort. Vad får du
inte missa? Vi tog hjälp av konstplattformen Artworks
som listade 6 höjdpunkter under veckan.
1. Market
För tolfte året i rad möts nordens ledande
konstgallerier på konstmässan Market Art Fair. Här
visas ett selektivt urval av nordens mest framstående
konst, mässan är en solklar höjdpunkt under årets
konstvecka. Konstfesten pågår fredag till söndag och
hålls i år på Färgfabriken i Liljeholmen. Missa absolut
inte ett besök hos ANNAELLE, Loyal, Steinsland
Berliner, isländska Hverfis gallerí och Wetterling
Gallery. Om inte för grym konst, så för passionerade
och glada gallerister!
När: 24-26 mars. Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken
1, Liljeholmen. Entré: 120 kronor
2. Natura Dentata
På Galleri 3 på Kulturhuset i centrala Stockholm
träffas konsten och mode i ett mörkt möte i
utställningen Natura Dentata. Utställningen utmanar
idylliska föreställningar om naturen med en
framställning av naturen som en hänsynslös kraft som
saknar empati.
När: Hela veckan. Var: Galleri 3, Kulturhuset. Entré: Fri
3. SL Art Walks
Stockholms tunnelbana är världsberömt för konsten
på stationerna. Vi tittar på den varje dag men ser vi

guidad tur där du får lära dig mer om konsten och
grottarkitekturen på fem av stationerna längst med
den blåa linjen.
När: 23 mars, klockan 18.00. Var: Samling vid SL
Center, Fridhemsplans tunnelbanestation. Entré: Fri
4. Supermarket Art Fair
Supermarket är en konstmässa som har organiserats
av konstnärerna själva sedan 2007 och samlar
konstnärer från hela världen. I år deltar mer än 200
konstnärer under fyra fullspäckade dagar av
utställningar, föreställningar, seminarier och
diskussioner.
När: 23-26 mars. Var: Svarta huset, Telefonplan. Entré:
120 kronor

verkligen? På torsdag, den 23 mars, anordnar SL en
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5. Biotop
Biotop är en avgränsad omgivning där vissa djur och
växter hör hemma. Det är också namnet på den unika
grupputställning där Bruno Liljefors, Miriam Bäckström
och 18 andra konstnärer gemensamt ställer ut under
fyra dagar på Biologiska museet. Galleristerna Niklas
Belenius och Ola Gustafsson har konsten i blodet men
bjuder också på kul underhållning. På lördagen är det
familjedag, då kan hela familjen uppleva både konsten
och djuren som skapar ett spektakulärt sceneri. Det
bjuds även på hamburgare från Phil's Burger.
När: 23-26 mars. Var: Biologiska Museet, Djurgården.
Entré: Fri
6. On Nature på Riche
En bit mat på Riche är en lyx i sig, och såklart
hovmästare Anders Timell. Utöver den permanenta
utställningen har du nu möjlighet att njuta av
utställningen On Nature av fotografen Martin Vallin
tillsammans med din toast skagen och en öl. Vallins
färgsprakande fotografier för samman naturens
beståndsdelar med mänskligt avtryck och utforskar
hur de formar varandra. När: Hela veckan. Var: Birger
Jarlsgatan 4. Entré: Fri
Läs mer om hur du handlar konst här:
Var öppen med din budget på konstjakten
Image-text:
Konstnären Willem Anderssons verk är med på
Biotops grupputställning. Foto: Pressbild
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