
NÖJE
Sommaren 2018 handlar om mer än sol,  
vind och vatten. Passa på att hänge dig  
åt konserter, inspireras av internationella 
utställningar och förlora dig i de senaste 

boksläppen.
Av ELLINOR THUNBERG

BOKTIPS

It’s a Gas
GESTALTEN, 2018

På 1950-talet poppade de upp över-
allt och blev en symbol för frihet 
och förändring. Kom i stämning 
inför sommarens roadtrip med en 
bok om unika bensinstationer.

Blå
NATUR OCH KULTUR, 2018

En roman om klimatförändring, 
resa och flykt som utspelar sig i 
nutid och framtid av författaren 
till storsäljaren Binas historia.

Sthlm 77
OROSDI-BACK, 2018

Året var 1977 och Gérard Hervé  
Polisset gav sig ut i Stockholms- 
natten och fotade det som blev den 
första punkvågen i Sverige. Boken 
samlar 60 porträtt, med texter av 
Håkan Lahger och Claes Britton.

KONSERTSOMMAREN  
HAR BÖRJAT

Musik och sommar är en given kombination och kanske är du 
kvar i stan med utrymme i semesterplanerna för en spontan 
konsertkväll? Sommarkonserterna på Gröna Lund och Liseberg 
ingår i nöjesparkernas inträde och kan inte förbokas – så det är 
bara att droppa in. Under juli månad lockar Gröna Lund med 
artistnamn som Esther Kirabo, Slowgold och Billy Idol – och på 
västkusten kontrar Liseberg med bland annat Daniel Norgren 
och Sabina Ddumba. 
Hela programmen finns på gronalund.com och liseberg.se.

Esther Kirabo gästar Gröna Lund i sommar.

Nathalie Djurberg & 
Hans Berg
Kliv in i en drömlik, animerad värld 
av objekt, musik och rörlig bild sig-
nerad Nathalie Djurberg och Hans 
Berg. De sceniska installationerna 
går åt det surrealistiska hållet och 
berättelserna rymmer såväl humor 
som svärta.
Moderna Museet, Stockholm,  
16 juni–9 september.

Fusion
Sommarens samlingsutställning 
pendlar mellan stort, smått, 
sockersött och obehagligt. Olika 
formspråk samspelar och förenas i 
nya konstfusioner där Sigga Björg 
Sigurðardóttir, Katja Tukiainen, 
Adam Saks och Petri Hytönen 
skapar nya verk.
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, 
pågår till den 30 september.

Frida Kahlo – Making 
her self up
Lär känna Frida Kahlo genom en 
unik samling av personliga föremål 
och kläder som nu visas för första 
gången utanför konstnärens  
hemland Mexiko.
Victoria & Albert Museum, London,  
16 juni–4 november.

UTSTÄLLNINGAR

Dansk arkitektur  
hittar hem
Nu har Dansk Arkitektur Center 
(DAC) flyttat in sitt sprillans nya 
hem i multikvarteret BLOX i 
centrala Köpenhamn. DAC öppnar 
även med en ny utställning där 
just hemmet är i fokus och det blir 
en upptäcktsresa genom danska 
bostäder i dåtid, nutid och framtid. 
En tongivande del av är den 
interaktiva installationen Multiple 
Shadow House av dansk-isländske 
konstnären Olafur Eliasson. 
DAC, Köpenhamn,  pågår till  
23 september.
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