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Konst med bredd och för alla plånböcker när FO-KO gästar Linköping
Efter fem omgångar i Stockholm, är Linköping värd för vårens FO-KO 16-18 april.
Marknadsplatsen, som tidigare endast presenterats i Stockholm blir nu en nationell
konstscen för ännu inte etablerade konstnärer.
Akryl, olja, skulptur, akvarell är några av teknikerna som finns med när FO-KO slår upp sin
dörrar i Linköping den 16 april. Utställare är ännu inte etablerade konstnärer som ges
möjlighet att visa upp och sälja sina verk i en härlig atmosfär på våning 18 och 19 i Tornet.
Konsten som säljs under marknadsplatsen är prissatt från 500 kronor upp till pristaket 16 000
kronor. En fantastisk möjlighet för en bred publik att se olika tekniker, att upptäcka sin egen
konststil och köpa ett original att med hem. FO-KO är ingen konstsalong, inte heller ett galleri
utan mer en affär med konst på väggar och golv där besökaren får ta med sitt nyförvärv hem
direkt – ART-TO-GO.
-

Marknadsplatsen är ensam i sitt slag i Sverige, vilket medför att konstnärer från hela
landet anmäler sig till FO-KO, från Boden ner till Malmö. Vi har till och med ställt ut
konstnärer från Danmark och Frankrike, säger Helen Duhs och Caroline Asplund.

-

Vårt mål med FO-KO är att ge de o-etablerade konstnärerna en möjlighet att sälja sin
konst, att ge en bred publik möjlighet att köpa ett original. Vi försöker hålla ned
kostnaderna genom ett nära samarbete med näringslivet och de företag som ser
konsten som en positiv kraft i vårt samhälle. Vi driver helt enkelt vår egen
kulturpolitik, avslutar Caroline och Helen.

För mer information om FO-KO i Linköping kontakta initiativtagarna,
Caroline Asplund, 070 551 58 35 caroline@fo-ko.se,
Helen Duhs, 070 660 88 23 helen@fo-ko.se
www.fo-ko.se
FO-KO, Tornet i Linköping 16-18 april: Adress: Tornbyvägen 1, Linköping
Öppettider: kl 11-18 Fri entré

