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Linköping – Stockholm en ny axel för konst med framtid
Efter fem omgångar i Stockholm, blir Linköping värd för vårens FO-KO.
Marknadsplats för folk och konst som tidigare endast presenterats i Stockholm blir nu
en nationell konstmarknad för ännu inte etablerade konstnärer.
Efter höstens marknadsplats för folk och konst på hotell Scandic Anglais i Stockholm med ca
80 ännu inte etablerade konstnärer som utställare, kom förfrågningar från olika håll i Sverige
om att presentera vårens marknadsplats utanför Stockholm. Linköping. Sveriges fjärde
storstadsregion med ca 1, 4 miljoner invånare är den 16-18 april värd för vårens
marknadsplats.
Inför marknadsplatsen i Linköping har FO-KO i samarbete med Östgöta Correspondenten
utlyst en konsttävling bland invånarna i regionen och där första pris förutom äran, är en
utställarplats under den 16-18 april i Tornet. Idag 25/3 presenteras de fem finalisterna i
Correns lobby och det är invånarna i Östergötland som röstar fram vinnaren. 150 bidrag
skickades in till konsttävlingen och en jury tillsattes för att välja ut finalisterna.
Fastighetsbolaget Stångåstaden, en av presentatörerna av FO-KO i Linköping, har deltagit i
juryarbetet. Mikael Carlsson informationschef, Stångåstaden och jurymedlem säger: ”Konst är
spännande. Den skapar möten och väcker känslor, precis som boendet. Att som jurymedlem
påverka vilka finalisterna skulle bli, har varit en utmaning”.
FO-KO i Linköping planerar att emot ca 50 utställare: konststuderande, ännu inte etablerade
konstnärer till fritidskonstnärer. Alla tekniker är välkomna. Konsten som säljs under
marknadsplatsen är prissatt från 500 kronor upp till pristaket 16 000 kronor. En fantastisk
möjlighet för en bred publik att hitta ett original. Anmälningstiden för FO-KO i Linköping går
ut den 31 mars.
För mer information om FO-KO i Linköping kontakta; Se finalisterna på nästa sida.
Caroline Asplund, 070 551 58 35 caroline@fo-ko.se,
Helen Duhs, 070 660 88 23 helen@fo-ko.se
www.fo-ko.se eller www.corren.se/konst
FO-KO i Linköping presenteras i ett samarbete med;

Nr 1 ”Under körsbärsträdet”

Nr 3 ”Trädet”

Nr 5 ”Passion”

Nr 2 ”Fallet”

Nr 4 ”Vilande blå”

