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Konst, Kultur och Sverige i Berlin

Marcus Carlsson
Med Marcus Carlsson presenterar PharoDercks galleri en internationellt framgångsrik konstnär
som redan har fått stor uppmärksamhet på kort tid, och vunnit flera priser, däribland 2016 med
"International Art Prize" Uffizi - Florens "och samma år med" Tiepolo - Arte Milan ". Efter
utställningar i Florens, MAMAG (Modern Art Museum Austria), Expo "Carrousel du Louvre"
Paris, och utställningar i New York, Washington, Milano och Shanghai, var det dags för Berlin.
På PharoDercks presenterar Marcus Carlsson sitt senaste arbete, uteslutande för Berlin, med det
avgörande elementet som förbinder honom med Berlin, H2O - vatten.
Berlin ligger, älskar och bor vid, i och på vattnet. H2O är
i och för Berlin ett definerande element, ett ständigt ämne.
Marcus Carlsson har skapat sin utställning i Berlin under detta
motto. Hans bilder är abstrakta, lekfulla och anekdotfyllda.
Från 1 mars till 27 april, presenterar han sitt arbete på
PharoDercks i galleriet på Schönhauser Allee.

Marcus Carlsson spelar med många stopp. Ursprungligen en
professionell fotograf över hela Europa, men hans
huvudsakliga fokus under det senaste decenniet har alltmer
kommit att bli på målning. Inom detta fält har hans verk prisats
och han har gjort sig ett namn på tre kontinenter. Hans
"Berliner Reihe - H2O" är det senaste projektet som han
(meningsfullt) nu presenterar i Berlin. Född 1977 i
Teckomatorp, fortsätter konstnären att ägna sig åt videokonst
och fotografi (http://www.artbymac.se/) förutom målning.

Galerie PharoDercks presenterar regelmässigt nya utställningar, från teckningar, måleri och
fotografering till videoinstallationer och skulpturer. Konst och konstnärer från Berlin, samt
vänner av staden utgör en basis för våra utställningar, tillsammans med ämnen som rör denna
stad. PharoDercks utger egna vykort som kontinuerligt utvecklas i samarbete med de utställande
konstnärer. Galleriet ligger på Schönhauser Allee i Prenzlauer Berg, en av de vackraste och mest
trafikerade gatorna i staden - ett stenkast från de populära turistmålen Mauerpark och
Kastanienallee. Med tunnelbana, tåg eller spårvagn är det mycket snabbt och lätt att komma till
oss. Stationerna Eberswalder Strasse U-Bahn och S-Bahn Schönhauser Allee ligger inom
gångavstånd.
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