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Konsten checkar in på Scandic Anglais
Under några helger i höst blir hotellet vid Stureplan en scen för två unika
konsthändelser. Första ut är galleristerna som tar med sig sina ”up comers”
Galleristhelgen på Scandic Anglais går under namnet PROKO ( Professionella & Konst). Ett nytt sätt att
visa etablerad konst för en bred och konstintresserad publik. När gallerierna checkar in konst, av artister
på väg fram, accepterar de samtidigt PROKO:s pristak på 30 000 kr. Etablerad konst med ett pristak hör
definitivt till ovanligheterna och är ett unikt tillfälle för besökaren att hitta ett verk för både smak och
plånbok i hotellets avspända atmosfär.
Helgen direkt efter PROKO intar de oetablerade artisterna hotellets konstscen under namnet FO-KO
( Folk & Konst). Det är femte gången FO-KO genomförs i centrala Stockholm. Sedan starten 2007 har
antalet intresserade konstnärer ständigt ökat och till den senaste utställningen våren -09 i
Hitech Building hade 400 icke etablerade konstnärer anmält sitt intresse att delta. Alla verk som ställs ut
under en FO-KO är originalverk och här är pristaket satt till 16 000 kr.
En nyhet inför höstens FO-KO är att tidningen Stockholm City sätter sitt fokus på konsten och utlyser en
konsttävling bland sina läsare. Citys läsare uppmanas att skicka in bilder på sina verk till en konstjury,
där bland andra artisten Simon Norrsveden kommer att ingå. Fem finalister kommer att utses och de får
under perioden 15 – 18 oktober, visa upp sina bidrag i lobbyn på Scandic Anglais. Citys läsare röstar
därefter fram vinnaren, som förutom äran, får delta under FO-KO utan att stå i kö och helt gratis. Inför
konsthelgerna kommer City i en utgåva ha temat Konst & Kreativitet.
Arrangör är projektbyrån Annidélin, som har liknats vid ett ”gerillagalleri”. Men för byrån handlar PROKO
och FO-KO först och främst om utveckling av marknadsplatser där synergier upptäcks, samarbeten
inleds och goodwill skapas i ett modernt och begripligt komplement till den etablerade konstscenen.
PROKO på Scandic Anglais den 23 – 25 oktober, läs mer på www.pro-ko.com
FO-KO på Scandic Anglais den 30/10 – 1/11, läs mer på www.fo-ko.se
För mer information kontakta;
Helen Duhs 070 660 88 23 eller helen@annidelin.se
Caroline Asplund 070 551 58 35 eller caroline@annidelin.se
Lina Harbom-Hedberg 070 266 63 11 eller lina@city.se
Sophia Allerth 08 517 340 12 eller sophia.allerth@scandichotels.com
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