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Utställning: Fotografier ur boken IT’S MINE
Fotografi Patrik Sehlstedt
”Konsten är evig, resten är förbrukningsvaror.” (Michael Elmenbeck)
I dagarna slår gallerier och museer upp sina portar för höstsäsongen och det är flertalet utställningar
som väntar på Stockholmspubliken. Men vart tar egentligen konstverken vägen när utställningarna är
slut? Wetterling Gallery har följt konstverkens öde och åkt hem till passionerade samlare som generöst
har öppnat sina hem och hjärtan för att berätta om sin kärlek till konsten. Bilderna och intervjuerna
samlas i en omfattande bok som presenteras i Wetterling Gallerys projektrum. I samband med
bokpresentationen invigs även en utställning med Patrik Sehlstedts porträtt fotografier som har tagits
fram i samband med projektet.
Om boken:
Passionen till konst kommer i många skepnader. IT’S MINE porträtterar 33 svenska och
internationella konstsamlare och konstnärer som har vigt sitt liv åt konsten. I intima intervjuer och
hemma-hos-reportage berättar de vad som har sparkat igång deras intresse och vilken roll konsten
spelar i deras liv och vardag. Oavsett om konsten är inspiration, investering eller inredning, så lyser
en röd tråd genom allas berättelser: Konsten berikar livet något oerhört, och har man en gång blivit
frälst, så är det svårt att föreställa sig ett liv utan konst:
“I am not an art collector. I am an artcoholic.” (Galila Barzilaï-Hollander)
Medverkande samlare och konstnärer:
Marina Kereklidou & Michael Elmenbeck, Sven Norfeldt, Galila Barzilaï-Hollander, Linda Bäckström, Pontus
Lomar, Frank Stella, Karin Meidner & Jan Widlund, Bernar Venet, Lasse Åberg, Jonas Frank, Siw & Christer Ragnar,
Lena Apler, Erika & Martin Vallin, Susanne & Johan Carlsson, Familjen Ekman, Isca Greenfield-Sanders &
Sebastian Blanck, Nathalia Edenmont, Anna-Stina Malmborg & Gunnar Höglund, Elayne & Marvin Mordes, Lotta
Lundgren, Timothy Greenfield-Sanders, Petra & Hans Wallenstam, Terry & Noel Neelands och Per Gessle.
Förord av Kerstin Hessius.
Mer information:
Boken kommer även finnas på nätet, och en förhandsläsning är tillgänglig fr.o.m. 24 augusti:
www.medium.com/it-s-mine
För intervjuer och reportage i pdf-format, samt pressbilder, vänligen kontakta:
Ruth Anna Eriksson anna@wetterlinggallery.com , telefon: 08-10 10 09

