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1 Marina Abramovic
 ”The cleaner”
Moderna museet. 18/2–21/5.

Serbiskan Marina Abramovic har 
sedan 70-talet arbetat med perfor-
mance som tänjer konstens gränser. 
Moderna i Stockholm gör nu hennes 
första betydande retrospektiv i 
Europa, med verk om kropp och 
tid, förlust och minne, makt och 
hierarkier. Hon gör även ett körverk 
för Skeppsholmskyrkan.

2 Susan Philipsz 
”Lost in space” 
Bonniers konsthall. 22/2–6/5.

Sara Arrhenius grand finale som 
chef för Bonniers konsthall, innan 
hon blir rektor på Konsthögskolan, 
är curerandet av en separatutställ-
ning med den Turnerprisbelönade 
ljudkonstnären Susan Philipsz. Här 
gör hon bland annat ett helt nytt 
platsspecifikt verk med rymdope-
ran ”Aniara” som råmaterial. 

3Eero Aarnio
Nationalmuseum Design, Kulturhuset 
Stockholm. 8/2–23/4.

Under Stockholm design week 
öppnar Nationalmuseum Design 
påpassligt en retrospektiv utställ-
ning med Eero Aarnio. Den lekfulle 
finske inredningsarkitekten slog 
igenom internationellt 1966 med 
den futuristiska plastfåtöljen 
Åskbollen och är även känd för 
sittmöblerna Pastill och Tomato.

4Gunnel Wåhlstrand
Magasin III, Stockholm.
11/2–11/6.

I höst stänger Magasin III sin 
ordinarie publika verksamhet för 
två års utforskande av alternativa 
arbetssätt. Men hela våren visas 
en omfattande separatutställning 
med Gunnel Wåhlstrand (född 
1974). Hon är känd för sina extremt 
tidskrävande och storskaliga 
tuschmålningar på papper, med 
utgångspunkt i äldre fotografier.

5 ”Joan Miró. 
 Vardagslivets poesi”
Waldemarsudde. 11/2–4/6.

Den spanske surrealisten Joan Miró 
(1893–1983) tillhör 1900-talets 
stora mästare. I Waldemarsuddes 
utställning visas hans poetiskt 
visionära måleri, skulpturer, 
teckningar och textila verk, valda 
med fokus på den konstnärliga ar-
betsprocessen. Miró inspirerades 
av vardagliga objekt men var också 
socialt engagerad.

6 Jonas Bohlin 
”Nio episoder”
Vandalorum Värnamo. 21/1–28/5.

Vandalorum expanderar, bland 
annat med en Formlada – enbart 
för design. Den invigs med en solo-
presentation av formgivaren Jonas 
Bohlin, uppmärksammad med 
betongstolen Concrete redan som 
student. Utställningen innehåller 
mest nya verk och katalogen har en 
nyskriven text av Lars Norén.

7Rosa Barba
Malmö konsthall.
8/2–14/5.

Den italienska konstnären Rosa 
Barba har ställt ut flitigt i Sverige 
och gör i vår en separatutställ-
ning på Malmö konsthall. Hennes 
experimentella arbete med film 
relaterar på olika sätt till filmiska 
genrer och berättartekniker. Hon 
blandar dokumentära inslag med 
fiktion. 

8 ”Natura dentata”
Kulturhuset Stadsteatern Galleri 3, 
Stockholm. 17/3–18/6.

Utställningen ”Natura dentata” 
utgår från ”den hänsynslösa na-
turen”, med konst och mode i ”en 
mörk omfamning”. Här ingår bland 
annat en handsydd kollektion ska-
pad som ett försoningsarbete efter 
folkmordet i Srebrenica, liksom en 
film som berör obekväm växtlighet 
och dekompostering. 

9 Supermarket 2017
Svarta huset, Telefonplan.  
23–26/3.

 
Supermarket går av stapeln i mars 
(i år samtidigt med Market art 
fair i Färgfabriken). Den konst-
närsdrivna konstmässan bjuder 
för elfte året i rad på konst från 
världens alla hörn. Temat för i år 
är ”Intimitet”, med hänvisning till 
att våra samhällen blivit alltmer 
ömsesidigt beroende; ekonomiskt, 
politisk men även kulturellt. 

10 Ana Mendieta
”Covered in time and history”
Bildmuseet Umeå. 18/6–22/10.

Ana Mendietas drabbande verk och 
alltför tidiga död, dräpt blott 36 
år gammal, har gjort djupt intryck 
på mig (”Woman” på Mjellby 
konstmuseums mönstring av 
1970-talets kvinnliga avantgarde). 
Nu gör Bildmuseet i Umeå en egen 
separatutställning med Mendietas 
konst, med fokus på kropp, kön och 
identitet.

Konstvåren. 

konsthändelser i vår.  
Ny design, etablerade 

mästare och utmanande 
 experiment. Birgitta Rubin 
tipsar om tio utställningar.

”The cleaner”, 2009.

”Bending to earth”, 2015.  

”Tomato”, 1971.  

Heidi Edströms ”[ingentinget]”.  

”Sweating blood”, 1973. 
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Konserthuset.se
08-50 66 77 88

Trifonov 
spelar 
Schumann

KUNGLIGA FILHARMONIKERNA
Dirigent ANDREW MANZE
DANIIL TRIFONOV piano

Grazyna Bacewicz Uvertyr
Robert Schumann  
  Pianokonsert a-moll
William Lawes Fantasia in G
Ralph Vaughan Williams  
  Symfoni nr 6
I kväll torsdag kl 19.00-ca kl 21.00.  
Konsertkvart kl 18.15.

Orgelmatiné
LIGITA SNEIBE orgel

Fanny Mendelssohn-Hensel Preludium F-dur för orgel
Håkan Sundin Solkraft
Johann Sebastian Bach Kanonvariationer    
  över Vom Himmel hoch, da komm ich her
Ligita Sneibe Viderunt omnes
Louis Vierne Pastorale ur Orgelsymfoni nr 1 
  Final ur Orgelsymfoni nr 1

I dag torsdag kl 12.15-ca kl 13.00

NÖJEN

För annonsering ring 08-738 14 25 eller nojen@dn.se

 PRIVATTEATRAR.SE 
BULLETS OVER BROADWAY
Stjärnspäckad ensemble, sång, skratt & dans  
- storslagen musikal. ++++ ”Succé” AB
GÖTA LEJON  
Götgatan 55, Bilj ticketmaster.se 077-170 70 70

SANNA BRÅDING 
- För mycket av allt. Succésjälvbiografin blir till 
föreställning i regi av Özz Nûjen. Premiär 16 mars.
RIVAL Sverigeturné våren 2017.  
Mariatorget 3. Bilj: lifeline.se, Ticketmaster 077-170 70 70

SUNE - KAOS I FREDAGSMYSET 
Årets familjeföreställning med stjärnspäckad  
ensemble! Sista chansen: 12 februari 2017 14.30 & 17
CIRKUS SKANDIASCENEN  
Djurgårdsslätten 43-45. Bilj: ticketmaster.se 077-170 70 70 

RESOR

För annonsering ring 08-738 14 20, 
resor@dn.se

REA
50%
Mode för kvinnor mitt i livet

- vardag som fest

Karlbergsvägen 16
Odenplan Stockholm
Telefon: 08 - 34 38 38

www.kanslaochsmak.se
Brasilienexperten.se
Karlavägen 14, 08-208875

Hitta ny kompetens
till företaget.
För mer information ring 08-409 345 40
eller mejla plats@dn.se


