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Market
Market hålls i år på Färgfabri-
ken 24–26 mars. Här huserar de 
större gallerierna i Norden. Det 
är gallerivärldens elitserie, men 
på senare år har den alternativa 
konkurrenten Supermarket växt 
sig allt större. För de allra lesta 
besökare, som inte är ute efter 
att shoppa dyrgripar, är den nog 
mer spännande och originell.
Var: Färgfabriken, Lövholmsbrin-

ken 1

Supermarket
Lillebror har blivit stor. Sedan 
starten 2007 har konstnärsdriv-
na Supermarket huserat konst-
närer från över 50 länder. I år 

deltar bland andra Brodac Galle-
ry från Sarajevo, AllArtNow från 
Damaskus och Al-Mahatta Galle-
ry från Palestina. Supermarket 
brukar inte väja för det absur-
da och udda, och ska man döma 
av tidigare år är det ett bra stall-
tips att denna mässa kommer att 
bjuda på konstveckans roligaste 
och intressantaste upplevelser.

Mässan hålls 23–26 mars.
Var: svarta huset, Telefonplan

Tensta konsthall
Tensta konsthall har ofta poli-
tisk och intressant samtidskonst. 
För den som inte varit där kan 
det vara läge att passa på under 
Stockholm art week. Just nu vi-
sas It is Not Necessary to Un-
derstand Everything av Nae-
em Mohaiemen, som handlar 
om vänsterns förhållande till vi-
sioner och misslyckanden. Dess-
utom Autonomy cube av Tre-
vor Paglen, som problematiserar 

övervakning och datasäkerhet. 
Lördag den 25 mars kl 14 hålls 

en konstnärspresentation av Tre-
vor Praglen.
Var: Taxingegränd 10, Tensta

Iaspis
Iaspis är en del av Konstnärs-
nämnden som främjar utbyten 
mellan svenska och utländska 
konstnärer. På fredag den 24 
mars håller de öppet hus kl 13–
21. Besökarna får ta del av öppna 
ateljéer, publika samtal, perfor-
mance och ilmscreenings. 
Var: Konstnärsnämnden, maria 

skolgata 83 

Lidingökonstnärerna
Lidingökonstnärerna är en för-
ening som funnits i över 50 år. 
De verkar för att bredda kultur-
utbudet på Lidingö. Under konst-
veckan öppnar 26 konstnärer 
sina ateljéer och bjuder in till 

en klassisk konstrunda. Öppet-
tiderna är kl 12–17, 24–26 mars. 
Mer info på: www.lidingokonst-
närer.se.
Var: Lidingö

Konståkning i tuben
På torsdag 23 mars är det guidad 
visning av konsten på stationer-
na längs blåa linjen. Samling kl 
18.00 vid biljetthallen vid Frid-
hemsplan. Visningen är konst-
nadsfri och tar 1–1,5 timme.
Var: Fridhemsplan

Britta Marakatt Labba – 
Konstfack
Britta Marakatt Labba, professor 
i konsthantverk, är Sápmis och 
Sveriges representant på Docu-
menta 2017. Hon förmedlar er-
farenheter om samisk kultur ge-

nom textil och broderi. Den 22 
mars kl 18 håller hon ett före-
drag på Konstfack. 
Var: Konstfack, Lm ericssons väg 

14, Telefonplan 

Martha Cooper
Martha Cooper har jobbat på 
New York Post och är känd för 
sin dokumentation av gatu-
konst och grafiti i New York på 
1970-talet. Nu visar hon ut ett 
60-tal fotograier på Fullersta 
gård i utställningen City play.

Den 21 mars inns en chans 
att lyssna till ett samtal mellan 
Martha Cooper, Tobias Baren-
thin Lindblad och Susan Welch-
man på Vårby bibliotek kl.18.00.
Var: Utställningen hålls på Fuller-

sta gårdsväg 18.  

Vårby bibliotek, där samtalet 

hålls, har adress Vårby allé 26.

Konstveckan fyller fem år
Stockholm art week 

startade 2013 och 

hålls i år 21–26 

mars. Vi tipsar om 

några punkter ur ut-

budet.

Autonomy cube.
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Guidning till tunnelbanekonst.
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Britta Marakatt-Labba, professor i konsthantverk, håller föredrag på 

Konstfack.
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Från Martha Coopers utställning City play.
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Heidi Edström från Helsingfors 

genomför en performance på 

Supermarket.

FO
T

O
: J

O
A

K
IM

 E
R

IX
O

N
 F

LO
D

M
A

N
 


