
 
 

PRESSINBJUDAN 
 
Den 31 maj 2012 inbjuds media till en förhandsvisning av Artipelag, den nya mötesplatsen för kultur, konst, 
design, arkitektur och god mat. Samtidigt visas konstutställningen ”Platsens Själ” för intresserade journalister. 
Artipelag är beläget på Värmdö, ca 20 km öster om Stockholm, med en storslagen utsikt över Baggensfjärden. 
Bakom projektet står det välkända svenska familjeföretaget BabyBjörn AB. Den 3 juni 2012 slås portarna upp 
för allmänheten.  

 
PROGRAM PRESSVISNING DEN 31 MAJ 
 
8.30 BÅT 1 AVGÅR TILL ARTIPELAG FRÅN KAJPLATS 8 UTANFÖR STRAND HOTELL. BÅTFÄRDEN MED 

GUSTAVSBERG VII TAR 1 TIM OCH 15 MIN. FRUKOST SERVERAS OMBORD.  
10.15  PERSONER BAKOM PROJEKTET HÄLSAR VÄLKOMNA OCH BERÄTTAR OM ARKITEKTUREN OCH 

VISIONEN MED ARTIPELAG. 
10.45 ARTIPELAGS KONSTHALLSCHEF BO NILSSON BERÄTTAR OM AMBITIONEN MED KONSTHALLEN 

OCH HÖSTENS PROGRAM. 
11.15 RUNDVANDRING 
11.30  BÅT 2 AVGÅR TILL ARTIPELAG FRÅN KAJPLATS 8 UTANFÖR STRAND HOTELL. BÅTFÄRDEN MED 

GUSTAVSBERG VII TAR 1 TIM OCH 15 MIN. LÄTTARE LUNCH SERVERAS OMBORD.  
12.00  LUNCH SERVERAS PÅ ARTIPELAG FÖR DE JOURNALISTER SOM DELTAGIT PÅ FÖRMIDDAGEN 
12.30 BUSS 1 AVGÅR FRÅN ARTIPELAG TILL CENTRALA STOCKHOLM  
13.15  KONSTUTSTÄLLNINGEN ”PLATSENS SJÄL” VISAS AV KONSTHALLSCHEFEN BO NILSSON 
14.30 KAFFE SERVERAS PÅ ARTIPELAG 
15.00  BUSS 2 AVGÅR FRÅN ARTIPELAG TILL CENTRALA STOCKHOLM  
15.30  PRESSVISNINGEN AVSLUTAS  
 

ENSKILDA INTERVJUER ERBJUDS I MÅN AV TID.  

 
VÄGBESKRIVNING TILL ARTIPELAG MED BIL 
Artipelag är beläget på Hålludden på Värmdö. Bilfärden tar cirka 20 minuter från centrala Stockholm. Kör väg 
222 mot Stavsnäs. Sväng av vid avfart Hålludden. Därefter följer du skyltar fram till Artipelags parkering.  

 
ACKREDITERING 
Anmälan om deltagande önskas senast den 24 maj 2012. Maila namn och kontaktuppgifter till 
pressvisning@artipelag.se Skriv också vilket media ni representerar och namn på samtliga besökare. Dessutom 
om ni önskar använda transporter till och från Stockholm.  

 
VÄLKOMNA!  
 
FÖR MER INFORMATION 
Karin O’Connor, informationsansvarig Artipelag, karin.oconnor@artipelag.se, mob: +46-703 72 58 48 

 
 
 
Artipelags hemsida www.artipelag.se kommer löpande uppdateras med pressinformation och bilder. 
Det går också bra att följa oss på vår officiella Facebooksida.  
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KORT OM ARTIPELAG 
 
Det första spadtaget togs sommaren 2010. Sedan dess har Artipelag växt fram till en ny internationell 
mötesplats där konstutställningar, nyskapande kulturella aktiviteter, svensk design och god mat ska 
leva sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt 
placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Fasaden är klädd i 
tjärade och vankantade furubrädor och taken är belagda med sedum. Allmänheten välkomnas till 
Artipelag från och med den 3 juni 2012.  
 
Det är den framlidne arkitekten Johan Nyrén, som på uppdrag av det framgångsrika svenska 
familjeföretaget BabyBjörn AB, har ritat anläggningen. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger 
på Värmdö, ca 20 km öster om Stockholm. 
 
Konsthallen Artipelag kommer att arbeta med gränsöverskridande utställningar av såväl klassisk- som 
modern- och samtidskonst, men även med konstens gränssnitt mot konsthantverk och design. 
Invigningsutställningen heter "Platsens Själ" och pågår till den 30 september 2012. 
 
Konstverksamheten omfattar totalt 3 000 kvm och är indelad i: 

 En stor konsthall om drygt 1 000 kvm med en 65 meter lång sida med utsikt mot vattnet. 
 

 ”Johan Nyréns konstrum” består av fyra utställningshallar som har en särpräglad 
konstruktion där vinklade väggar välkomnar besökarna. Rummen är vackert belägna mot 
norr, vilket ger en vacker ljussättning för de utställda verken. Samtidigt uppfylls de senaste 
normerna på klimatisering, säkerhet och funktion för visning av konst. 

 

 En 1 200 kvm stor Artbox med 12 meters takhöjd. Här kan kulturella aktiviteter som 
konstutställningar, operaföreställningar, TV-inspelningar ske inför en publik med upp till 
1000 personer, men även banketter och events.  

 

 Artistutrymmen om 390 kvm innehåller 11 loger, 11 sminkbord, kostymrum och ett 
mötesrum med utsikt över vattnet. Där finns även ett mindre kök, duschar och toaletter. 

 
Under invigningsveckan kommer Kungliga Operan att uruppföra ett specialskrivet verk av tonsättaren 
Anders Eliasson med libretto av den framlidne skalden Bengt-Emil Johnsson. "Karolinas Sömn" 
kommer att framföras av operasångerskan Lena Hoel med musiker från Hovkapellet. I samband med 
”Karolinas Sömn” kommer även två verk av Bertil Vallien att visas på Artipelag.  
 
Förutom kulturella aktiviteter ska god mat serveras i två restauranger med storslagen utsikt över 
Baggensfjärden. Den ena restaurangen är döpt till Bådan och har plats för ca 250 sittande gäster med 
tillhörande uteservering. Den andra restaurangen heter Baggen och har bordsservering inomhus eller 
utomhus för drygt 180 sittande gäster. En designbutik kommer även att sälja designprodukter av 
olika slag.  

 


