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Unikt tillfälle att se Dalís jätteskulpturer i Stockholm
Ett framgångsrikt samarbete mellan Stockholmsmässan, Stockholms stad och Mollbrinks Konst har
möjliggjort att den hittills största utställningen med Salvador Dalís bronsskulpturer visas i
Stockholm samtidigt som Antikmässan pågår 14-17 februari. De tre största ”monumentala”
skulpturerna – en av dem fem meter hög och tre ton tung – placeras mitt i Stockholm city där de kan
beskådas av allmänheten redan från den 5 februari.
Sammanlagt kommer ett knappt 40-tal av den spanske surrealistiske konstnären Salvador Dalís (19041989) skulpturer att visas upp. Förutom de tre jätteskulpturerna i city även fyra andra större skulpturer samt
ett 30-tal lite mindre som visas upp på Antikmässan som arrangeras av Stockholmsmässan i Älvsjö.
Samtliga skulpturer kommer att vara till salu.
– Jag känner mig stolt över att vi på detta sätt kan visa upp den största Dalí-utställningen i Norden hittills.
Jag är övertygad om att det kommer att ge ett stort genomslag, inte bara på Antikmässan, utan i hela
Stockholm, säger Göran Ekberg som är projektchef för Antikmässan.
Även Stockholms stad är engagerade i utställningen och har bland annat sett till så att de tre monumentala
skulpturerna kan placeras på tre verkligt centrala platser i city: Kungsträdgården, Norrmalmstorg och
Brunkebergstorg.
– Det är ovanligt och väldigt roligt att en aktör som Stockholmsmässan ”flyttar in till city” och vill bjuda
stockholmarna på den här typen av evenemang, säger Roger Ticoalu, evenemangschef Stockholms stad,
och fortsätter:
– Det här är ett unikt tillfälle som vi var tvungna att ta vara på, och det kommer att bli mäktigt med dessa
jätteskulpturer av en av världshistoriens största konstnärer på plats mitt i stan!
Den som först kom på idén till utställningen, och som även förmedlat kontakten med den schweiziska
ägaren till skulpturerna, är Johan Hauffman som är utställningsansvarig på Mollbrinks Konst i Uppsala.
– Att få hit en enda av dessa monumentala skulpturer är svårt, och att få hit tre stycken samtidigt är näst
intill omöjligt. De visas vanligtvis bara en och en i olika världsmetropoler, berättar Johan Hauffman som är
specialist på Salvador Dalí.
Vad är det du tycker är så speciellt med Dalís skulpturer?
– Jag har alltid tyckt om den surrealistiska konsten och det som är särskilt fascinerande med dessa
skulpturer är alla mer eller mindre dolda budskap och symboler. Jag tycker att de är fantastiska!
De tre monumentala skulpturerna placerade i Stockholms city är:
Persistence of Memory, Brunkebergstorg. Höjd: 5,0 meter. Vikt: 3 000 kg.
The Nobility of Time, Kungsträdgården. Höjd: 4,9 meter. Vikt: 1 350 kg.
Woman Aflame, Norrmalmstorg. 3,6 meter. Vikt: 500 kg.
Antikmässan – 14-17 februari på Stockholmsmässan
Antikmässan är Nordens Största antikmässa med 250 utställare inom antikviteter, vintage, modern design,
konst, kuriosa och byggnadsvård. Här träffar du experter, lyssnar på intressanta föredrag och inspireras av
spännande utställningar. Allt på Antikmässan går att köpa på plats.
Inspiration och kunskap, affärsmöjligheter och nya vänner. Stockholmsmässan är Nordens största mötesplats med ett 70-tal
branschledande mässor och hundratals nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang varje år.
Vi ser fram emot att träffa dig!
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Kontaktpersoner:
Göran Ekberg, projektchef Antikmässan. goran.ekberg@stockholmsmassm.se Mob. 0707-894306
Roger Ticoalu, evenemangschef Stockholms stad, roger.ticoalu@stockholm.se Mob. 076-1231971
Johan Hauffman, utställningsansvarig Mollbrinks Konst, johan@mollbrinks.se Mob. 0708-277103

Stockholmsmässan är Nordens ledande arrangör och genomför varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella
och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och
fler än 8 000 journalister från hela världen.
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