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Karolina	  Modig	  kommer	  till	  årsmötet	  den	  3	  april	  och	  berättar	  om	  sin	  bok,	  Värdet	  av	  
Konst,	  som	  hon	  skrivit	  med	  sin	  man	  Erik.	  

Boken	  vänder	  sig	  till	  konstnärer,	  politiker,	  gallerister,	  marknadsförare	  och	  inte	  minst	  
till	  konstintresserade.	  Helt	  enkelt	  till	  alla	  som	  vill	  förstå	  och	  höja	  värdet	  av	  konst	  i	  sitt	  
eget	  liv	  och	  i	  sin	  omgivning.	  

Karolina	  Modig	  är	  journalist,	  redaktör	  för	  Konstnären	  och	  Fotografiskas	  tidning,	  
bokredaktör	  och	  författare.	  Som	  journalist	  bevakar	  hon	  framförallt	  kultur,	  med	  
särskilt	  fokus	  på	  den	  svenska	  konstvärlden.	  	  

Värdet	  av	  konst	  har	  fått	  lysande	  kritik.	  	  

	  Maria	  Lantz,	  rektor	  på	  konstfack	  	  

”Äntligen	  finns	  boken	  som	  reder	  upp	  i	  den	  ofta	  så	  förvirrade	  debatten	  om	  konstens	  
värde.	  Rekommenderas	  till	  alla	  men	  särskilt	  till	  politiker,	  företagare	  och	  
beslutsfattare	  på	  alla	  nivåer	  som	  här	  har	  chansen	  att	  snabbt	  bilda	  sig	  –	  och	  öppna	  
ögonen	  för	  –	  konstens	  möjligheter.”	  	  

Ernst	  Billgren.	  konstnär	  

”I	  ett	  ämne	  som	  konst,	  som	  under	  lång	  tid	  har	  varit	  utlämnad	  enbart	  till,	  subjektivt	  
tyckande,	  kliver	  det	  nu	  fram	  unga	  människor	  som	  seriöst	  tar	  sig	  an	  den	  svåra	  men	  
viktiga	  uppgiften	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  konst	  är,	  hur	  den	  fungerar	  och	  vad	  man	  ska	  ha	  
den	  till.	  Vilket	  kan	  leda	  till	  att	  man	  inom	  en	  rimlig	  framtid	  har	  möjlighet	  att	  ta	  konsten	  
på	  allvar	  och	  den	  kan	  ta	  sin	  rättmätiga	  plats	  bredvid	  de	  andra	  vetenskaperna.”	  

Den	  formella	  kallelsen	  till	  årsmötet	  kommer	  att	  sändas	  ut	  senare.	  

Jag	  hoppas	  att	  alla	  som	  har	  möjlighet	  kommer	  till	  årsmötet	  den	  3	  april	  i	  
Studiefrämjandets	  lokaler	  på	  portalgatan	  2	  B	  

Årsmötet	  startar	  kl.	  18.00	  med	  formalia	  och	  Karolinas	  föredrag	  börjar	  kl.	  19.00	  

Varmt	  välkomna	  

Siv	  Godberg	  	  

	  


