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 Berlin slår både 
London och New 
York i antal konst
gallerier. Med över 
400 gallerier och 
20 000 konstnärer  
är Berlin den okrönta 
samtida konst
huvudstaden. Här  
råder en artistisk 
boom – som inte 
setts sedan 1920 
talet. Parallell
gatorna August

straße och Linienstraße  
i Mitte hade tidigare kvar
ter med sönder bombade 
hus som artister sökte sig 
till efter murens fall. Idag 
är gatorna trendiga med 
konstgallerier och  
designbutiker. Ett ställe 
som alla pratar om är den 
gamla flickskolan The 
former Jewish Girls’ 
School. I fyra vånings
byggnaden finns förutom 

en Michelin restaurang tre olika gallerier 
som byter konstnärsnamn med några 
månaders mellanrum. Verk av kända  
fotografer som Herb Ritts, Helmut 
Newton, Peter Lindbergh och David 
LaChapelle pryder väggarna med jämna 
mellanrum. 

På Linienstraße ligger Museum der 
Stille, tystnadsmuseet som innefattar 
gallerier och hållbart veganmode. På 
Potsdamer Straße ligger ett femtiotal 
gallerier, alla med samtida konst. Här 

ligger också Fiona Bennetts hattbutik. 
Fiona, 49, designar hattar till alla  
”mellan 18 och 80 år”. Helt vanliga hatt
intresserade kommer hit och betalar  
en tusenlapp för en huvudbonad, likaså 
mer kända namn som Brad Pitt och 
Christina Aguilera som betalar upp till 
20 000 kronor för en skräddarsydd hatt. 
Fiona som har designat hattar i 27 år 
ger sin uppfattning av kulturstaden som 
”är i ständig förändring”.

Hon berättar att konstnärerna tidiga
re kunde utvecklas i 
lugn och ro – efter
som det alltid varit 
billigt att bo och leva 
i Berlin. Den bilden 
har förändrats en 
del. Nu är staden dy
rare och mer internationell. Pressen 
ökar att sälja. Fortfarande kan man 
dock inte jämföra Berlin med andra  
stora städer, menar Fiona.

Berlin är som en kameleont; kreativ, 
openminded och konstnärer kommer 
alltid hitta nya platser i staden. 

Shopping bland apor
Bikini Berlin är en konceptshopping
galleria med coola butiker som med sina 
öppna ytor spänner över tre vånings
plan. Mykita har solglasögon i ultralätta 
och böjbara material. Gestalten säljer 
allt från cyklar till strumpor. 25hours 
Hotel Bikini sitter ihop med gallerian. På 
tionde våningen ligger Monkey Bar med 
stora fönster som vetter mot Berlin Zoo. 
Här ligger också en bar med en 360 gra
ders takterrass och ett par restauranger. 

Kulturlivet blomstrar i Berlin. Upptäck 
konstgallerier och konstnärer i staden 
som ständigt förändras.
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Alla rätt  
i Berlin

Vilka utställningar  
pågår just nu?  
Kolla aktuella gallerier:  
indexberlin.de
 The Gallery Weekend: 
1–3 maj sägs vara Berlins 
viktigaste konstevent då 
ett 50tal privata konst
gallerier ställer ut;  
gallery-weekend-berlin.
de.
 Berlin Art Week; 15–20 
september. Museer, 
konstklubbar, 

 uppträdanden, nya och 
gamla konst  gallerier har 
ett samlat  program un
der sex dagar; berlinart-
week.de/en/
berlin-art-week.
 GoArt! Berlin anordnar 
guidade konst och kul
turrundor för besökare 
som är intresserade av 
samtida och modern 
konst, arkitektur, design, 
fashion och lifestyle. 
Turer kostar från 90 

euro för ett par timmar; 
goart-berlin.de.
 Berlin Welcome Card 
ger dig rabatter på bland 
annat museer och är 
rese kort till kollektivtra
fiken där du kan välja  
antal dagar. Tänk på att 
kontroller görs regelbun
det på tågen och att du 
måste stämpla kortet 
innan du börjar använda 
det; berlin-welcome-
card.de/en.

”Nu är staden 
dyrare och mer 
internationell”

KONST I BERLIN

Johan Augustin 
Ålder: 39. 
Familj: Pojkvän, två familjer 
med totalt fem syskon. 
Bor: Stockholm. 
Gör: Frilansjournalist.
Antal länder per år: 10–15. 

TYP AV RESENÄR:  
”Bara jag får uppleva så 
mycket av landet som  
möjligt är jag nöjd.”

RESENÄREN: 

Fiona Bennett 
designar hattar. 
Hon tycker att 
Berlin är i ständig 
förändring.

Det är inte bara 
Berlinmuren som 
är utsmyckad med 
gatukonst. Väggar 
och hus i staden 
är fulla av street 
art.

Berlin är så nära! 
1,5 timme tar det 
att flyga hit.
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Utsikten över staden är imponerande, 
och man ser apor leka i djurparkens  
inhägnader ett stenkast nedanför.

Massor av museer
Det finns många museer att välja på  
i Berlin och ska du välja ett, ta Judiska 
museet i Kreuzberg. Det visar ett par  
tusen års judisk historia. 
Även om du inte gillar 
 historia kan du komma  
hit för arkitekturens skull: 
amerikanske arkitekten 
och konstnären Daniel 
Libeskind har designat 
den sicksackformade zinkfasaden – som 
har blivit ett av stadens mest kända 

landmärken. 
Museet inne
håller saker 
som 49 be
tongkolonner 
fyllda med jord; ”The garden of exile” – 
som det växer olivträd från, och 10 000 
stålansikten ”Fallen leaves” – som sym

boliserar oskyldiga krigsoffer.
När det börjar mörkna 

speglar sig ljuset från broar 
och byggnader i Sprees vat
ten. Barerna längs floden fylls 
snabbt på och många sitter 
direkt på gräsplättar eller an

dra öppna ytor. Gatumusikanter, under
hållare som dansar, sjunger en sång eller 
bara visar något stunttrick finns överallt 
– och bidrar till den alternativa gatusti
len. I Monbijouparken dansar några par 
salsa till bakgrundsmusik, andra slappar 
i solstolar. Svenske konstnären Thomas 
”Totte” Dellert har bott i staden i nästan 
sex år och har kallats ”den modigaste 
galleristen i Tyskland” efter sina hundra
tals verk om Förintelsen med sin ”anti
krigskonst”. Han skapar inte för 
pengarnas skull utan för att berätta  
historia.

– När man ställer ut konst har man ett 
ansvar. Det är viktigt att känna till sin 
historia så att vi kan minimera att upp
repa misstagen, säger Thomas när han 
visar oss ställena som spelar livemusik 
längs Spree. 

Resa hit: Direktflyg till Berlin från 
Arlanda tar cirka 1,5 timme och 
kostar från drygt 1 000 kronor t/r 
med SAS och Air Berlin.
Bo: Michelberger Hotel ligger 
bredvid tbanestationen 
Warschauer Straße i centrala 
stadsdelen Friedrichshain. 
Nattklubben Berghain ligger i när
heten. Dubbelrum kostar 84 euro; 
michelbergerhotel.com.
25hours Hotel, ett dubbelrum kos
tar från 120 euro utan frukost; 
25hours-hotels.com.
För barnen: Det finns två djur
parker: Berlin Zoo, även kallad 
Zoologischer Garten Berlin, ligger 
mest centralt intill Tiergarten. 
Tysklands äldsta zoo och är med 
1 500 arter den artrikaste djurpar
ken i världen; zoo-berlin.de/en.
Tierpark Berlin ligger i stadsdelen 
Friedrichs felde och har stora 
 trädgårdar och slott. Påminner 
mer om en landskapspark; tier-
park-berlin.de.
Shopping: Bikini Berlin; bikiniber-
lin.de.
Allmän Berlin-info: visitberlin.de.

SNABBFAKTA BERLIN

”Ska du välja 
ett museum, ta 
Judiska museet”

Berghain är 
den hetaste 
nattklubben. 
Partyfolk vall-
färdar hit från 
hela världen.

Judiska museet har den 
mest imponerande  fasaden.

Kombinera några 
nätter på 25hours 
Hotel Bikini med 
konceptshopping.

LEDIG

forts

Berlin är som en enda stor 
konstutställning. Gallerier, 
museer och arkitektur 
blandas i en formbar smet.


