
LÖRDAG 6 FEBRUARI 2021

NY UTSTÄLLNING sid 2
Thielska Galleriet visar 
upp sin stora samling av 
Axel Törnemans verk. 

SVENSK FORM sid 14
Inred med Mats Theselius-
fåtöljer, Asplund-bord och 
vaser från Dum Keramik.  

ARKITEKTUR sid 12
Här är fem lekfulla  
byggnader som gör barnet  
inom dig löjligt förtjust.
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” Alvar Aaltos böljande skärmvägg 
för Artek fungerar lika bra som  
sänggavel.”  EMMA UNCKEL om sitt första designköp

VERSACE  
I VASASTAN 
Välkommen hem till Christian Larsons 
och Sophia Apollonias maximalistiska 
vindsvåning.   Sid 06
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Markering
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VÄLKOMMEN INVÄLKOMMEN IN

1 
SPÄNNANDE 

KONSTNÄRSKAP
Thielska Galleriet 
har en av Sveriges 

största samlingar av 
konstnären Axel 
Törnemans verk. 
Den som kan sin 

Törneman vet att 
hans alster också går 

att skåda i Andra 
kammarens plenisal 
i Riksdagshuset och i 

Stadshusets Blå 
rummet. Vill man 

låta sig översköljas 
av konstnärens  

dramatiska och färg-
starka skapelser kan 

man från och med 
i dag bege sig till 

Thielska Galleriet 
där utställningen 

Axel Törneman.  
Bohemliv och  

modernitet öppnar.

2 
BLYERTSTECKNINGAR
För några dagar sedan öppnade Bonnier Konsthall försiktigt dörrarna igen. En av de 
första utställningarna för året heter Verk 2000-2020 och är ett retrospektiv med Ann 
Böttcher. Hennes konstnärskap har främst präglats av detaljrika blyertsteckningar 
men också av skandinavisk vävteknik under senare år. Utställningen pågår till 28 mars.

SvD Magasinets redaktör Gabriella Kvarnlöf  
om vackra vaser av jesmonit och Bonnier 
Konsthalls retrospektiv med Ann Böttcher. 
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Mer inspiration. Mycket mer 
från Magasinet finns på web-
ben. SvD.se/magasinet

! SvD.se

3 
LÄCKER ESTETIK 

Jag har alldeles nyligen ramlat över den tidigare Beck-
mansstudenten Josefin Zachrissons coola estetik. I mitt 

tycke är hon en av de mest spännande konstnärerna 
inom sin genre just nu. Hon jobbar med en stor 

mängd material: tenn, stål, aluminium, plast, 
glas. Denna handgjorda vas är en del i hennes 
serie Trash och jag älskar hur gjutmaterialet 

jesmonit liksom rinner ut på bordet.
The Ode To, 3 500 kr

Boka på svd.se/accent a

Drömseglats med  
Royal Clipper
Korsika, Sardinien och Rivieran
Kryssa i Medelhavet ombord på värl-
dens största segelfartyg! Royal Clipper 
är en flott fullriggare med bekväma 
hytter, tre små pooler, ett litet gym 
och spa ombord. På dagtid gör vi 
intressanta stadsvandringar och om 
kvällarna äter vi middag i trevligt säll-
skap i fartygets eleganta restaurang. 

Resan är speciellt framtagen för 
SvD  accent och går den 1 – 9 oktober 
2021. Den kostar 33 950 kr per 
person i delat dubbelrum/hytt. Jambo 
Tours är arrangör. För mer information 
och bokning kontakta dem på telefon 
020-52 22 22 eller mejla till 
info@jambotours.se

ª  Hälsa och säkerhet för kunder och medarbetare står i centrum för både SvD accent 
och våra samarbetspartners. Vi tar situationen på stort allvar och följer noggrant det 
rådande läget och anpassar alla resor utifrån myndigheters rekommendationer.




