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Pressinformation från Stockholm konst 

Stockholm konsts sommarutställning 
i samarbete med Trafikkontoret 
Plats: Olika platser i Stockholm; se bifogat PROGRAM 
Visningsperiod: Fram till 15/6 växer utställningen fram i staden och pågår till 31/8.  

I samband med Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up 
parker har Stockholm konst bjudit in elva konstnärer och nio Konstfackstudenter till  
årets sommarutställning.  
 
Stockholm konst har i tre år deltagit i Trafikkontorets sommarhändelser. Våren 2020 har 
Trafikkontoret satsat extra mycket på konsten och skapat utrymme för flera medverkande 
konstnärer. Det första året, 2018, bidrog vi med tre projekt. I år är det tolv enskilda satsningar, där 
Konstfacks nio mastersstudenter utgör en av dem. Under sommaren 2020 är det således totalt 
tjugo konstnärer som medverkar med sina verk på gator och torg i hela Stockholm.  

Staden själv, med dess skiftande energi och olika betydelser, är utgångspunkten för 
sommarutställningen. Samtliga konstnärer har arbetat utifrån såväl en allmängiltig som en 
personlig idé om den urbana miljön. Under de speciella omständigheter som gäller det här året 
förstärktes insikten om att vi måste värna om varandra och visa mer hänsyn. Mottot i arbetet har 
varit: ”Stockholm i vårt hjärta”. 

– ”Det är med stor glädje som vi på Stockholm konst kan erbjuda tillfälliga konsthändelser 
under hela sommaren. Tanken är att alla i Stockholm ska kunna uppleva konst utomhus, där vi 
kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med spridningen av covid-19 
utan att begränsas i lika hög grad som inomhus. Konstens privilegium är att den är lika fri överallt 
och överallt kan den väcka tankar och känslor”, säger Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst.  

Samarbetet mellan Stockholm konst och Trafikkontoret visar på en stark vilja att skapa en 
dynamisk stad av internationellt snitt, där samtidskonsten har en självklar plats i stadsrummet. 
Dessa tillfälliga konstprojekt berikar stadsmiljöerna för boende och besökare. I år får konsten 
större utrymme och garanterar nya upplevelser i befintliga miljöer med bibehållen social 
distansering.  

Sommarkonsten erbjuder ett brett register av olika tekniker, uttryck och former. 
Välkommen att ta del av performance, skulpturer, installationer, videoverk, ljudskulpturer och 
objekt!  

Se bifogat program och följ uppdateringar på Stockholm konsts hemsida: 
www.stockholmkonst.se 
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