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1. Cecilia Hillström Gallery
2 .Galleri Andersson/Sandström
3. S.P.G
4. Sven-Harrys Konstmuseum
5. Bonniers Konsthall
6. Loyal Gallery
7. Charlotte lund galleri
8.  Galerie Forsblom

9.  Index - The Swedish Contemporary 
Art Foundation
10.  SL Art Walks

11. Nobis Hotel
12. Absolut Art
13. CF Hill
14. Wetterling Gallery
15. Stockholms Stadsteater
16. At six/ Hobo Hotel
17. Galleri Magnus Karlsson

18. Franska Kyrkan
19. Grundemark Nilsson Gallery
20. 1 McCabe Fine Art
21. Åmells Konsthandel
22. Historiska museet

23. Magasin III
24. Millesgården
25. Galleri Fallera

26. Spritmuseum
27. Biologiska museet
28. Prins Eugens Waldemarsudde
29. Thielska Galleriet

30. Mindepartementet Art and Photography
31.  Moderna Museet
32. Kungl. Konsthögskolan 

33. Issues
34. Galleri skomakeriet
35. Fotografiska
36. Fiberspace Gallery
37. hangmenProjects
38. Konstnärsnämnden

39.  Market Art Fair (Färgfabriken)
40. Konstfack
41. SUPERMARKET

42. Turteatern

43. Marabouparken
44. Tensta konsthall

Biologiska museet
Djurgården
På Biologiska museets pop 
up-utställning Biotopia blandas 
den befintliga biologiska 
utställningen ihop med den 
eklektiska samtidskonsten. Det 
är en väldigt härlig upplevelse 
som man inte får missa! De har 
även en barnvisning på 
lördagen.

Moderna museet 
Skeppsholmen
En fantastisk utställning om 
samtida svensk fotografi 
öppnar på Moderna museet 
den 24 mars. Se fotobaserade 
verk av bland andra Miriam 
Bäckström, Linda Hofvander, 
Jenny Källman, Tova Mozard 
och Julia Peirone

Magasin III
Frihamnsgatan 28
Magasin III har helt 
fantastiska tuschteck-
ningar. Det går inte att 
bli oberörd av att se 
dem. 

Franska kyrkan 
Humlegårdsgatan 13
Elin Odentia (Konstfack) och Malin 
Petersson (Mejan) ställer ut en pop 
up "hemma hos-utställning" i 
lägenheten högst upp i Franska 
Kyrkan på Humlegårdsgatan 13 
(Stureplans äldsta byggnad) hos 
konsthandlaren Carl Larsson. Under 
art week onsdag till lördag 13-17 och 
vernissage tisdag 17-20.
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En smart plan är att gå till mässorna de 
första dagarna. Gå till exempel till 
Supermarket på torsdag och Market på 
fredag. På lördag kan man ta 
djurgårdsfärjan till utställningen Biotop 
på biologiska museet och sedan en 
lunch på Spritmuseet. Där kan man se 
utställningen Egentligen av Lena 
Andersson och Dan Wolgers. Efteråt 
kan man åka vidare till Waldemarsudde 
och ta del av Joan Miros utställning 
Vardagslivets poesi och avsluta med en 
eftermiddags�ka på Thielska galleriet 
för att se utställningen Art Nouveau 
från Rörstrand. På söndag kan man gå 
till ställena man inte hann med, till 
exempel kan man passa på att gå till 
galleri Forsblom och se Ai Weiweis 
utställning Tyre.

Galerie Forsblom  
Karlavägen 9
Söndag 26 mars - Finnissa-
ge av utställningen Tyre av 
Ai Weiwei. Mikael Nykvist 
samtalar om konstnärlig 
frihet med supergalleris-
terna Anna Persson och 
Ebba Bozorgnia. 
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CF Hill 
 Norrlandsgatan
Ovanför restaurang Nosh and 
Chow ligger undangömda 
pärlan CF Hill som har ett 
väldigt aktivt utställningspro-
gram. Ät lunch på restaurang-
en och gå upp för trapporna 
och se utställningen Ten by ten 
där 10 utvalda masterpieces 
inom samtidskonst visas.
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Issues 
Tavastgatan 15 
Issues har en väldigt 
cool utställning där 
olika lika konstnärer 
visas i lokalen vid 
olika tillfällen.
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Mässorna: 
Supermarket och
Market art fair vid 
telefonplan (färgfabriken).
Man ska inte missa supermarket och 
market som ger en bra översikt av 
samtidskonsten i dag. Supermarket 
har ett mer kreativt intryck vid 
telefonplan i kontrast till det lite mer 
ordningsamma Market i Färgfabriken 
som lyfter fram ledande gallerier i 
Norden.
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Joanna Sundström
konstveckans 
initiativtagare

Lämplig konstrunda:

Joanna Sundström tipsar: 

Fotografen Ren Hangs bilder 
visas på Fotogra�ska museet.

Idun Baltzersen, stockholmsbaserad konstnär. Deltar bland 
annat med Galleri Magnus Karlsson på konstmässan Market

Katrin Westmans verk Washed up.
Galleri Andersson/Sandstrom. 

Annika von Hausswol�s verk 
The Blind Mans Vision . Galleri Andréhn-Schiptjenko. Gr
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Möt våren med 
konstveckan

Pop up-utställning hemma hos 
en konstsamlare och mingel 
bland konstproffs och amatörer 
på mässorna Market och Super-
market. DN Stockholm guidar 
till aktiviteterna under konst-
veckan i Stockholm som börjar 
på tisdag.

Maja Flygt
maja.flygt@dn.se 

○○Se pop up-utställningen i konst-
samlaren Carl Larssons lägenhet på 
Östermalm, gå en guidad tur bland 
konsten i tunnelbanan eller se en 
blandning av konstverk samlade 
på Nordens största konstmässa för 
samtidskonst – nästa vecka samlas 
konstnärer och konstentusiaster 
för att delta i arrangemanget Stock-
holm art week. 

För att vara medarrangör  under 
Stockholm art week ska museer, 
gallerier och konstinstitutioner 
erbjuda något särskilt under veck-
an. Det kan handla om förlängda 
öppet tider, specialinsatta rund-
vandringar, gratis entré eller nya 
utställningar. På nyöppnade Hobo 
hotel på Brunkebergstorg 4, kan 
besökare få hjälp att hitta rätt under 
konstveckan. På hotellet kommer 
det att finnas en besöksmottagning 
med kartor, broschyrer och tips så 
att man inte går miste om Stock-
holms konstpärlor.  

Idun Baltzersen  är en Stockholms-
baserad konstnär som bland annat 
deltar med Galleri Magnus Karlsson 
på konstmässan Market, som i år 
håller till i Färgfabriken.

–○ Det är spännande att det kom-
mer folk med annorlunda referen-
ser under art week. Konst handlar 
mest om vad betraktaren ser i möte 
med konsten. Det känns fint om 
konsten kan nå ut till flera, säger 
hon.  

Idun Balterzens visar även en in-
stallation på Konstakademin, ver-
ket består av stora träskivor med 
bilder föreställande unga kvinnor 
som vänder sig bort från betrakta-
ren. Tanken är att man ska kunna 
gå runt mellan träskivorna.

–○För mig handlar installationen 
att de unga tjejerna ska få auktori-
tet. Jag försöker kommentera en 
sårbar tid i slutet av tonåren när 
man inte helt vet var man ska ta vä-
gen, säger hon om installationen.

Market är det  största arrangemang-
et under veckan. Där samlas konst-
närer och entusiaster för att ta del 
av nordisk samtidskonst. 

–○Om man är obekväm med att gå 
på ett galleri som är tyst med vita 
väggar är mässorna en bra plats att 
lära sig mer om konsten och få kon-
takt med gallerierna. Supermarket 
har ett mer kreativt uttryck i kon-
trast till det lite mer ordningsamma 
Market som lyfter fram ledande gal-
lerier i Norden, säger konstveckans 
initiativtagare, Joanna Sundström. 

Elin Hagström, director på Mar-
ket, håller med om att mässorna är 
ett bra tillfälle för nya konstentusi-
aster.

– Var nyfiken och inte rädd för att 
fråga. Galleristerna finns tillgäng-
liga och delar gärna med sig av sin 
kunskap.
Kan man köpa konst på mässan?

–○Ja, och värdefullt att veta är att 
man kan hitta verk i alla prisklasser 
via gallerierna. Är man nyfiken på 
en konstnär är mitt råd att våga vara 
öppen med vilken budget man har. 
Då kan man få bra tips och hjälp att 
hitta något. Ofta finns det tryck eller 
multiplar från några tusenlappar 
och uppåt, säger Elin Hagström.

Fakta. Konsthandlaren Emil Nissens tips

Sugen på att köpa 
konst? Här är konst-
handlaren Emil Nissens 
fem tips till den som 
ska börja samla konst:

1 Lyssna inte på 
andra. Ett vanligt 

misstag är att man  
köper något för att 
någon har sagt vad 
man ska köpa.

2 Kolla på så mycket 
konst som möjligt 

och bestäm sedan 
utifrån vad som ger dig 
en känsla.

3 Bra konst skapar 
frågor och känslor. 

Köp dig aldrig in i en 
trend. 

4 Bra konst ska ge 
betraktaren något 

som den inte har sett 
förut. Leta efter något 
som får dig att kolla 
två gånger, det är bra 
konst för mig.

5 Konst är en  
personlig tro och  

uppfattning. Inte 
något att tjäna pengar 
på. 

Emil Nissen är 
konsthandlare från 
Danmark. Klockan 
14.00 är han med i ett 
panelsamtal på Market 
art fair i Färgfabriken. 
Där kommer han bland 
annat diskutera konst-
samlares medverkan  
i konstvärlden.

Konst-quiz
Vad vet du om konst i Stockholm? 
Testa dina kunskaper på dn.se/sthlm

Om man är obekväm 
med att gå på ett  
galleri som är tyst 
med vita väggar är 
mässorna en bra plats 
att lära sig mer om 
konsten.
Joanna Sundström,  
konstveckans initiativtagare.

Sthlm art week
Var: På olika platser  
i Stockholm (se  
kartan till höger).
När: 21–26 mars.


