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En till Vodka Artini, tack!

Tänk på ett knark. Vilket som helst.

Okej, Absolut-festen var mer vippad förra året. När jag står och ser på Caviare Days
minikonsert i Lydmars restaurant undrar jag hur inbjudningarna gått till? Det finns inga
konsthipsters, med sina upprullade byxor, knasiga tantglasögon från åttiotalet och fula
skägg; det finns heller inga vanliga hipsters. Allt talar för att det borde finnas.

Från scenen ljuder knarkmusik med Ebbot i kaftan och Titiyo som gör ett gästspel, och
snett framför mig står en söt tjej i buteljgrön, ryggringad sammetsklänning à la Wall
Streets powermode. Ryktet säger att Daniel Craig bor på hotellet den här helgen. ”Kolla
där”, säger Josefin och nickar mot en öppning där Elin Kling med hang-arounds visar
sig. Elin har dagen till ära gjort som Lena Philipsson gjorde för 25 år sedan och sytt ihop
en jacka alldeles själv. Jag tittar åt andra hållet och ser den unga fashionistan som sjönk
ihop under den artist talk som vi varit på dagen innan. Årets Absolut Art Award-
pristagare satt på scenen och bubblade osammanhängande med en gammal kompis i 40
minuter, för varje sekund som gick förlorade tjejen mitt emot mig sin närvaro och till
slut satt hon ihopsjunken med diktafonen i hand, medan hon drömde om Paris
modevecka, varför leopard är det nya svarta eller om hon putar för mycket på senaste
Facebook-uppdateringen. Inför neo-psykadelian som fyller restaurangen är hon som en
ny människa, full av energi som får puta hur mycket hon vill. Efter en stund går jag och
Josefin till de två fria barerna på våningarna ovanför. Jag kände mig först lite
underklädd i min franska fiskartröja, för Josefin är farligt förförisk i spets och svart
läder. I trappan upp springer vi på några av killarna från eventbyrån som arrangerat
kvällen och jag inser snabbt att de alla har anställts för att de är heta. Det här var nog
något som Josefin visste innan, tänker jag… De få konstisar som varit där går en efter en,
och till slut är det bara mode-, pr- och spritfolk kvar, Josefin och de snygga
eventkillarna. Daniel Craig kom aldrig.

1 Natalie Djurberg
Moderna Museet, till och med den 9 januari

Någon bugg? BLOG 21:16 15 JAN »

Fashion hit och … BLOG 20:03 15 JAN »

Ville bara säga BLOG 18:49 15 JAN »

Bättre I Berlin BLOG 18:01 15 JAN »

Världens Bästa Låt BLOG 15:45 15 JAN »

The Sand Band - … MUSIK 7 Timmar sedan »

Edie Brickell - … MUSIK 05:00 15 JAN »

The Decemberists… MUSIK 05:00 14 JAN »

Årets bästa musik och film!

2010 är snart slut och musik- och
filmredaktionerna har haft fullt upp med att
sammanfatta året. Här hittar ni årets bästa
svenska och utländska album, samt årets
svenska och utländska filmer! 
 

SENASTE BLOGGINLÄGGEN

Prognos 2011

Våra favorittyckare siaar om 2011. Läs,
och få ett försprång inför det nya året, här!

SENASTE ARTIKLARNA
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I hemlighet bjuder Moderna på en liten miniutställning med Miuccia Pradas favorit.

Alldeles bredvid huvudentrén, i den gamla fängelsebyggnaden, visas två fantastiska

filmer inlånade från Milano. Och bäst av allt: det är fri entré! Konst är som godast när

den serveras som champagne: torr, kyld och gratis.

2 Evamarie Lindahl
Stene Projects, Brunnsgatan 21B, till och med den 15 januari

Lejon som knullar, en barbröstad man med avhugget björnhuvud i handen, ett helgon

som pratar med fåglar. Häftiga bilder med starka män som fixar biffen, om det nu inte

vore så att lejoninnor lever i lesbiska parförhållanden, fåglar vill inte få ord kastade till

sig utan brödsmulor – och när högg du huvudet av björn senast? Det är något som inte

stämmer.

3 Between Tender Frames
Peter Bergman, Torsgatan 41, till och med den 22 januari

Sedan ett tag tillbaka har Peter Bergman utmärkt sig som Stockholms bästa plantskola

för måleri. Och han kommer garanterat att föda fram nästa decenniums stjärnor. Med

osviklig känsla låter han Lawrence Corby, Lauren Coullard och Natalie Wild samsas i en

utställning. Köp nu, imorgon är det för dyrt.

4 Larissa Sansour
Kulturhuset, till och med den 13 februari

I rymden finns inga känslor som bekant, men inga palestinier heller. Det vill Larissa

Sansour råda bot på och skickar ut en armé av söta robotar, ”Palestinauts” runt om

världen. Gulliga som Wall-E, men politiska som Arafat. Kommer snart till ett Kulturhus

nära dig.

5 Christopher Makos
Fotografiska, till och med den 20 mars

Jag har försökt, men det går inte att se sig mätt på de här bilderna av Andy Warhol som

eländig transa. Testa själv.
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Vilka tecken ser du i bilden?: *

British Sea Powe… MUSIK 05:00 13 JAN »

Rea på riktigt MODE 02:12 13 JAN »

Hej! BLOG 10:11 14 DEC 2009 »

Vad tar det åt er? BLOG 23:40 6 JAN 2010 »

Jag frågar er BLOG 13:15 16 DEC 2009 »

Titta! BLOG 17:48 27 DEC 2009 »

Ship BLOG 07:54 1 JUN 2010 »

Två för en på Va… KROG 11:09 27 JAN 2009 »

Tillbaka i skolb… FEATURE 06:06 22 SEP 2008 »

Rea på riktigt MODE 02:12 13 JAN »

Konstguiden Stoc… KONST 15:52 23 NOV 2005 »

Linda Öhrn ogill… DÖSKALLEMÄSTERLIGT
13:25 12 JAN »

MEST KOMMENTERAT

SENASTE KOMMENTARERNA

NÖJESGUIDENS NYHETSBREV

Vill du få Nöjesguidens nyhetsbrev samt

inbjudningar till våra fester? Anmäl dig här!



FILM »2362

KROG »389

MUSIK »6100

SPEL »537

TV »114

DEBATT »14

DÖSKALLEMÄSTERLIGT »60

FEATURE »110

FILM »279

INTERVJU »41

KLUBB/KONSERT »1047

KONST »397

KROG »742

KRÖNIKA »26

MINGEL »84

MODE »671

MUSIK »810

ÖVRIGT »404

SPEL »250

TEATER »403

TIDENS ANDA »49

TV »193

RECENSIONER

ARTIKLAR

MARGRET ATLADOTTIR »14 JAN

CAMILLA »15 JAN

PARISA »13 JAN

SARAJANE BOURKE »14 JAN

PELLE TAMLEHT »10 JAN

DASHA GIRINE »15 JAN

KRISTIN ZETTERLUND »15 JAN

AMAT LEVIN »14 JAN

ALEX SCHULMAN »29 JUN 2010

CALLE SCHULMAN »20 JUN 2010

STOCKHOLMSPRISET »23 FEB 2010

SYSTRA MIN SYSTRA »12 DEC 2010

FRANS STRANDBERG »15 JAN

MAJA BREDBERG »13 JAN

FESTIVALBLOGGEN »29 AUG 2010

HELVETES JÄVLA SKIT »15 JAN

TONE SCHUNNESSON »14 JAN

BLOGGAR

»OM NÖJESGUIDEN

»KONTAKT

»ANNONSERA

NÖJESGUIDEN

NÖJESGUIDEN HOLDING AB

ÖSTERMALMSGATAN 87 D

114 59 STOCKHOLM

EPOST: INFO@NOJESGUIDEN.SE

TELEFON: 08 456 45 00

FAX: 08 456 45 99

ANSV. UTGIV: MARGRET ATLADOTTIR

CHEF RED: MARGRET ATLADOTTIR

Läs senaste numret av Nöjesguiden!


