“The other world: Wanda Hendrix winter vacation in Oblivion”
Computer art /Mattias J. Persson

Vårens FO-KO, Hitech Building
Stockholm 21 – 29 mars
Oetablerad konst i tiden med atmosfär, bredd
och pristak.
Med ett pristak på konsten, utan en jury som dömer ut eller in och med endast o-etablerade
konstnärers original på väggar och golv, är FO-KO en unik marknadsplats för folk och konst.
- Människor älskar konst och när tillfället ges att själv kunna köpa ett verk, ja då står folk i kö, säger
Helen Duhs, som tillsammans med kollegan Caroline Asplund projektleder och driver FO-KO.
- Vi presenterar konsten på ett enkelt och begripligt sätt och vårt mål är att avdramatisera och förenkla
konstköp, tillägger Caroline Asplund.
500 original har sålts sedan 2007 då den första FO-KO öppnade i Stockholm. Hit söker sig konstnärer
som vill hitta en nyfiken och konstintresserad publik. Hit kommer publiken som vill köpa original utan att
behöva ta ett banklån och som ser konstköp som något annat än en investering. Här får de tillfället att
köpa med hjärtat.
Vårens FO-KO, med Vasakronan som värd för lokalen - presenterar 35 konstnärer och totalt 400
original i näst intill alla tekniker. För publiken kommer det att finns ett brett utbud att välja från. En nyhet
i vår är att FO-KO för första gången presenterar internationella konstnärer.
- Vi hade inte en aning om att man i Frankrike och England kände till vår marknadsplats och det känns
både spännande och kanske lite nervöst, avslutar Duhs och Asplund.
För ytterligare information besök vår hemsida www.fo-ko.se eller kontakta:
Helen Duhs 070 660 88 23, helen@fo-ko.se
Caroline Asplund 070 551 58 35, caroline@fo-ko.se
FO-KO ”Art-To-Go” pågår mellan den 21 – 29 mars i Hitech Building Sveavägen 13- 15
Öppet alla dagar från 11- 19
Original från 350 kr upp till pristaket 16 000 kr
FO-KO Konstvoucher (presentkort på konst) säljs på plats och på hemsidan

