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Lördag 27 oktober 2007

V I I VA S A S TA N

VASASTAN

KONST-SUPERMARKET. Helen Duhs och Caroline Asplund ligger bakom Folk & Konst, ett projekt
som går ut på att föra ut oetablerad konst snabbt, billigt och enkelt.
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Stoppa en tavla
i kundvagnen
Köp några tavlor i olja
under helgens shoppingrunda. På Folk &
Konst ska alla kunna
hitta ett fynd att hänga
upp på väggen.
– Det här är Sveriges
första supermarket för
konst, säger arrangörerna Helen Duhs och
Caroline Asplund.

Berlin har det. Och New York
har det naturligtvis också. Nu
har konceptet kommit till
Stockholm och Norrmalm:
en samling oetablerade
konstnärer samlas under ett
tak och säljer sina verk till
låga priser. Kunderna kan
passera förbi på gatan, köpa
en tavla och gå därifrån.
Snabbt, billigt och enkelt.
Som i en supermarket alltså.
Tillfälle för bred publik

– Vi vill ge oetablerade konstnärer och konststudenter ett
tillfälle att visa och sälja sin
konst under enkla former
och där en bred konstpublik

”En olja för nästan
inga pengar alls
idag, kan vara en ny
Picasso i
framtiden.”
får en chans att köpa sin favorit, säger arrangörerna Helen Duhs och Caroline Asplund.
En tredjedel sålda

Tjugofem konstnärer ställde
från början ut cirka 150 verk
tillsammans. När Vi i Vasastan
besöker Folk & Konst har de
haft öppet i fyra dagar. Då är
en tredjedel av tavlorna redan
sålda.
– En olja för nästan inga
pengar alls i dag, kan vara en
ny Picasso i framtiden, säger
Helen.
Tavlorna kostar från 200
kronor till 16 000, under öppningsdagarna var trycket hårt
och besökarna bokstavligen
slet i tavlorna.

– Jag kunde aldrig drömma
om det här, säger Caroline.
Trots framgången tror vare
sig Helen eller Caroline att de
kommer att tjäna några pengar på Folk & Konst. Omkostnaderna är stora och de har
jobbat hårt med projektet av
den enkla anledningen att de
brinner för konsten.
Men de planerar redan för
framtiden.
– Vi hoppas på att kunna
ordna det här varje år. Men
då vill vi ha en större lokal,
konstnärerna står faktiskt i
kö för att få vara med, säger
Caroline.

Klä dig varm!
i en kappa
eller jacka
från ...

Anna-Karin Grenninger
08-545 870 86
anna-karin.grenninger@
direktpress.se

● Obs, sista chansen att besöka Folk
& Konst är i dag,
lördag. Var? Regeringsgatan 77.
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