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De blev vänner och målade varandras porträtt
Sju musiker och artister möttes i TV-serien ”Så mycket bättre”, och ljuv konst uppstod.
De porträtt de målade av varandra i serien, finns nu tillgängliga för fler att njuta av. Artisterna
tillsammans med FoKo ger ut porträtten som grafiska blad i en unik och begränsad upplaga.
Serien visas för allmänheten på Scandic Anglais Champagneterrass under helgen den 13 – 15
maj. Den 16 maj flyttas utställning ned till hotellets lobby och utökas då med ytterligare verk
av Lasse Berghagen, Plura och Christer Sandelin, som alla tre har egna bildproduktioner vid
sidan av sin musik. Utställningen i lobbyn pågår fram till den 10 juni.
Artisterna har under några vårveckor arbetat tillsammans med tryckaren och grafikern Björn
Lumphé i Nacka, som väglett dem i processen att överföra originalen till grafiska plåtar.
FoKo har som målsättning att erbjuda ännu inte etablerade konstnärer chansen att visa sin
konst för en bred publik i oväntade miljöer. I artisterna har vi nu hittat både välkända, älskade
musiker och artister som samtidigt är mer eller mindre oetablerade som bildkonstnärer. Vi
hälsar alla välkomna att se deras verk på denna helt unika utställning, säger Helen Duhs och
Caroline Asplund på FoKo.
Information om litografierna: Tryckta hos Lumphé Litografiska i Stockholm 2011 Antal
färger 4-6  Papperskvalitet Medstone 320 gram  Pappersformat 54 x 43 cm  Upplaga 190
exemplar numrerade 1/190 – 190/190  Samtliga litografier är signerade av artisterna
Öppettider Scandic Anglais Champagneterrass:
fredag 13/5 kl. 14-20, lördag 14/5 kl. 14-18 och söndag 15/5 kl. 14-18
För mer information om utställningen vänligen kontakta;
FoKo: Caroline Asplund +46 70 551 58 35 eller Helen Duhs +46 70 660 88 23, www.foko.se
Scandic Sverige: Martina Tengvall, presschef Tel. +46 709 73 5070
Konst är kraft. Med den föresatsen har vi med FoKo sedan 2007 skapat kraftfulla möten mellan
oetablerade konstnärer och den konstintresserade publiken. Art-to-go är vår återkommande
supermarket för originalkonst, KonstPausTM låter företag utnyttja konstens kraft för sitt varumärke
och Graphics är reproduktioner i begränsade serier av originalet.

