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STHLM.
Mässan Supermarket 2014.

○ Nordens största konstmässa återvänder i helgen till det nya Kulturhuset Stadsteatern. För nionde året
i rad presenteras samtidskonst från
hela världen. Totalt finns 29 länder
representerade bland över 80-talet
utställare på plats i Stockholm. Temat för i år är ”Difference(s)” och
ger utrymme åt mångfald och olikheter på såväl geografiskt som ekonomiskt och konstnärligt plan.
– Supermarket vill uppmärksamma den konstnärsdrivna scenen,
det är unikt att vi har så många olika länder och gallerier på plats här
i Stockholm, säger Pontus Raud,
projektledare bakom Supermarket.
Bland det mest uppseendeväckande på årets utställning är Bhotsun
Art, ett galleri från Lhasa i Tibet,
vars målningar har smugglats ut
med postade rullar för att ta sig till
hela vägen till Kulturhuset. På plats
finns konstgallerier från världens
alla hörn. Rio de Janeiro, Kairo, Damaskus, Las Vegas, Perth och Kiev
är bara några av städerna som finns
representerade. Artellewa från
Giza, vid pyramiderna utanför Kairo, är ett av två egyptiska gallerier
på plats. Hamdy Reda är fotograf
och driver galleriet. Han besöker
Supermarket och Stockholm för
första gången och är imponerad.
– Det är en spännande mässa
med många olika yttringar. Den
känns mer relevant än Art Basel där
vi varit tidigare, säger han.

Foton: Utställningskatalogen Supermarket

Världen
samlas för
konsten

”Uitzicht” av Karl Georg Staffan Björk.
Galleri: Plan B, Amsterdam, Nederländerna.

”Both worlds” av Cecilia Paredes.
Galleri: Fragment S, London, Storbritannien.

Galleri: Zeta gallery,
Tirana, Albanien.

Galleri: All art now,
Damaskus, Syrien.

Gustav Gelin

gustav.gelin@dn.se

Var: Supermarket 2014, Kulturhuset
plan 3 och 5, öppet fr kl 11–22, lö–sö
11–20.

AUKTION

FÖRSÄLJNINGS UPPDRAG! DÄR 100-TALS FÖREMÅL KLUBBAS TILL HÖGSTBJUDANDES
.

NackaStrandsMässan

Augustendalstorget 6

Lördag 15 Feb kl 14 visning fr kl 13.30 &
Söndag 16 Feb kl 14 visning fr kl 13.30

Vi har Sveriges STÖRSTA konstutbud på Klubbauktion!
Just nu över 100 st unika konstverk inlämnade bl.a.

Gustavianska
möbler,skåp,
byråar, mm

Oljemålning Bruno Liljefors

AVD 1: Antikt, Möbler, Inredning, Samlarföremål.

Gratisnöje. Mässa ska locka svenskar till Grekland
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4 st oljemålningar
M Pyk+samling grafik

Härlig blandning från 1700-tal till 1900-tal, Möbler, inredning & samlarföremål.
Stort uppdrag direkt från Formexmässan med 100-tals inredningsföremål..
Skulpturer o glaskonst, Bl a Arman, T Sohlin, Ulrika Hydman-Vallien, Billgren mm.

AVD 2: Över 100 st unika konsverk av hög kvalitet bl a original av följande

L Jirlow flertalet

A Zorn, Olle Olsson-Hagalund, Flertalet Madeleine Pyk, Sven X-et Ericsson,
Yrjö Edelmann, Lennart Jirlow, Bengt Lindström flera, GAN, Johan Krouthén,
T H Wallner, Bruno & Lindorm Liljefors, I Grünewald, R Sandberg, S Mörner,
E Thore’n, W Lorentzon, Inge Schiöler, Agnes Cleve, John Jon-And, R Pehrsson,
Philip von Shantz, E Lundqvist, Carl Kylberg, Jenny Nyström, Anna GardellU Hydman flera
Ericsson, GRAFIK: Av flertalet ovanståendes samt P Dahl, I Rusth, Chagall,
original+grafik
B H Häveröö, K E Höglund, B G Karlsson, Picasso, C F Reuterswärd, Lautrec,
A Hultman, Caspersson, Hilmersson, Lars Jonsson, Sven Lidberg, m fl, m fl.

AVD 3: Slutförsäljning av mattbutik som upphör efter 50år!
Matt butiken i centrlra Göteborg har nu stängt!
Vi har uppdraget att sälja ut hela kvarvarande varulager
av 1000-tals mattor se www.persiskahuset.com .
Sortiering av 100 talsmattor i alla storlekar från dörrmatta
upp till stora salsmattor på 5x4m, Bytesrätt!
100-Tals ytterligare föremål som ej listas!

viss sortimentsförändring kan ske!
Varmt Välkomna!
Tel 0768-16 33 66
www.sab123.se

•A2

Gustaviansk byrå

från Formexmässan
hel mässmonter

Y Edelmann
Orginal+grafik

”Cuddle toy fur coat” av Kaarina Haaka.
Galleri: Huuto, Helsingfors, Finland.
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○ Nu kommer Grekland till Stockholm.
Under två dagar visar
150 tillresta greker
upp landets bästa sidor på mässan Grekland Panorama.
DN pratade med mässans svenske
konsult Andréas Näsman för att få
veta mer.
Ni utlovar ”en sann grekisk upplevelse”. Vad innebär det?
– Grekland är ett populärt resmål
och mycket beror på människorna
i landet. Detta är ett perfekt tillfälle
att möta dem. Det kommer att finnas många maträtter att smaka på
och om man kommer dit på morgonen får man möjlighet att äta en
grekisk frukost. På programmet
finns levande musik, dansgrupper, konst och trolleri. Dessutom
får barnen en chans att lära sig om
Zeus och de grekiska gudarna.
Är det en mässa för redan frälsta
eller för dem som aldrig besökt
landet?
– Alla som tycker om att resa
kommer gilla det här. Eftersom det

är gratis kan man gå dit med hela familjen och se om det är något man
gillar. Charterarrangörerna finns på
plats och om man vill boka en resa
finns den möjligheten. Men även
om man går dit utan att ha någon
tanke på att köpa något får en upplevelse.
Grekland har länge varit ett av
svenskarnas favoritresmål. Finns
det verkligen mer att upptäcka?
– Jag vill påstå att det finns mycket
mer att upptäcka. Man kan hyra en
bil och söka sig bort till platser där
man knappt har sett turister. Den
typen av resande ligger i tiden och
då hittar man den lokalproducerade maten och genuina människor.

Kim Malmgren

kim.malmgren@dn.se

Fakta.
Var: Annexet, Globen.
När: Lördag och söndag, kl 10–18.
Pris: Gratis. Föranmälan krävs och
görs på hemsidan http://grekland.
panoramagreece.com

