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En annorlunda konstutställning – FoKo Art To Go på PUB
Sedan hösten 2007 presenteras i Stockholm, vår och höst, en marknadsplats för folk & konst FoKo Art
To Go – en annorlunda konstutställning där ännu inte etablerade konstnärer får chansen att visa och
sälja sin konst. Någonstans mellan 30 och 80 konstnärer ställs ut, varierar från gång till gång precis som
antalet verk. Höstens FoKo Art To Go presenterar 30 konstnärer och ca 200 originalverk prissatta från
500 kronor upp till pristaket 16 000 kronor. Den 28/10 öppnar utställningen på varuhuset PUB och håller
öppet fram till den 30/10. I en avslappnad och okomplicerad atmosfär, inbjuds publiken att se konst i
princip alla tekniker, ett fantastiskt tillfälle att söka sin konstsmak. Finner man sitt verk är det bara att ta
med det hem direkt – Art To Go.
Workshop i grafik med Christer Sandelin och grafikern Björn Lumphé
Ett nytt inslag i höstens FoKo på PUB är en litografisk hörna där litografier av bl. a Cecilia Sikström,
Kalle Höglund och artisten Christer Sandelin m fl. kommer att finnas till salu. Vid två tillfällen lördagen
den 29/10 kommer Christer Sandelin tillsammans med grafikern Björn Lumphé hålla en workshop i
grafik och visa publiken hur ett litografiskt verk växer fram. ”Att litografin inte är underställt måleriet är
vårt budskap”, säger Björn och Christer. Vi kommer presentera en informativ och underhållande lektion i
grafik.
FoKo Art To Go på PUB plan 2 den 28/10 – 30/10
Öppettider: vardag 10-19, lördag 10-18, söndag 11-17
200 original av 30 konstnärer till salu från 500 kr till pristaket 16 000 kr samt litografiska blad av flera
kända konstnärer och av artisterna ur TV serien ”Så mycket bättre” hösten 2010.
Workshop grafik, Christer Sandelin och Björn Lumphé:
lördagen den 29/10 kl. 11 och kl. 15 på plan 2 PUB
För mer information om FO-KO på PUB vänligen kontakta:
FoKo: Caroline Asplund, 070 551 58 35 eller Helen Duhs, 070 660 88 23
www.fo-ko.se
PUB: Marianne Perslow, 070 341 54 21 www.pub.se

