
3 ETT SVENSKT ART 
BASEL I MINIFORMAT
I jämn kamp med den danska 
konstmässan CHART anses 
den svenska versionen 
MARKET Art Fair vara årets 
självklara mötesplats för 
den nordiska konstscenen. 
Hit kommer internationella 
utställare och besökare under 
en fyra dagar lång konstfest 
som i år sker på Färgfabriken 
i Stockholm. Håll utkik efter 
välkända namn som Frank 
Stella, Georg Baselitz och 
Ragnar Kjartansson.  
MARKET pågår till i morgon 
söndag på Färgfabriken i 
Liljeholmen.

5 SKAMLÖST ABSTRAKT
Längst ned på Malmskillnadsgatan ligger 
Johannes plan 5 där galleriräven Charlotte 
Lund hållit till de senaste åren. Denna månad 
släpper hon in den Berlinbaserade pokerspelande 
konstnären Marcus Eek i galleriet. Carte Blanche 
heter utställningen där besökarna får ta del av 
helt nya målningar i olja och akryl. Sedan debuten 
i slutet av 1990-talet har Eek rört sig mellan det 
figurativa och abstrakta men det är i det senare 
uttrycket som han nu har landat. 
Utställningen pågår till den 22 april.

SUPERMARKET - DEN SPRETIGA LILLEBRORSAN 4
Till skillnad från den städade och professionella mässan MARKET är lillebrorsan 

Supermarket vild, spretig och konstnärsdriven. Ett uppfriskande och nödvändigt 
inslag på den svenska konstscenen. Under mässans elvaåriga historia har man 
presenterat utställare från över 50 länder i Svarta Huset på Telefonplan, strax 

utanför Stockholm. Här kan du finna framtidens konststjärnor. 
Utställningen pågår till i morgon söndag på Svarta Huset vid Telefonplan. Öppet till 

20.00 i dag och till 18.00 i morgon söndag.

GALLERI-SÖDER VÄXER 4
Galleri Steinsland Berliner har härjat fritt som 

Södermalms enda riktiga galleri innan HangmenProjects 
öppnade förra året. Förväntningar på ett tredje 

toppgalleri är höga när curatorn Oscar Carlsson flyttar 
sitt ambulerande galleri Issues till en permanent lokal 

på Tavastgatan. Under konstveckan visas en utställning 
med stjärnskotten Emanuel Röhss, Zoe Barcza, Alfred 

Boman, Karl Norin, Olga Pedan och Jim Thorell. 

BIOTOP
Vad har Christo, Miriam Bäckström och Bruno Liljefors 

gemensamt? Samtliga går att se i grupputställningen 
BIOTOP som arrangeras av Belenius och Elastic Gallery 

och Stockholms Auktionsverk på Biologiska museet.  
I dag är det familjedag så ta med barnen och upplev både 

konsten och djuren. Dessutom bjuds det på hamburgare 
från Phil’s Burger. Utställningen pågår fram till i morgon.

3 STORDALENS KONSTKALAS 
- EN KLASS FÖR SIG
När den frispråkige hotellmagnaten Petter 
Stordalen berättade att han skulle tapetsera hela 
lyxhotellet At Six med konst i världsklass och 
omdefiniera begreppet hotellkonst var tvivlarna 
många. Men med hjälp konstcuratorn Sune 
Nordgren och de brittiska inredningsarkitekterna 
Universal Design Studio har han lyckats skapa ett 
konsthotell med specialbeställda verk från några 
av samtidens främsta namn.
Adressen är Brunkebergstorg 6.

Konstveckan börjar nu
Mellan den 21:e och 26:e mars pågår Stockholm 
Art Week, och stan fylls av utställningar, 
mässor och vernissager. Konstexperterna 
bakom appen Artworks guidar dig rätt.

KONSTPROMENADEN

Artworks är ett slags Hemnet för konst. Läs mer på artworksapp.com


