Fasad – Malmös största fasadtidning
Ystadvägen 13, Dalaplan, Malmö
Nytt illustrerat nummer
Smygläsning: 13 februari 20-24

Nytt nummer av Fasadtidningen med Lovisa Witt. Kom och läs på Ystadvägen 13.
New issue of the journal Fasad featuring Lovisa Witt. Come read on Ystadvägen 13.

Efter ett lyckat första nummer publi-

Following a successful inaugural issue,

ceras fredagen den 13 februari fasad

Friday, February 13 sees the publica-

no 2, ett illustrationsnummer signerat

tion of fasad no 2, a graphic piece by

Lovisa Witt. Platsen är densamma:

Lovisa Witt. The location is the same:

Ystadvägen 13 vid vägkorsningen på

Ystadvägen 13, Malmö, near the inter-

Dalaplan.

section at Dalaplan.

Vi tackar Peder Alexis Olsson för
hans bidrag, som utgjorde tidningens
första nummer.
Med början 20.00 firas publiceringen
med en fest i lokalen på Ystadvägen 13.
Tidningen Fasad publiceras på fasa-

We thank Peder Alexis Olsson for his
contribution to our first issue.
A release party starting at 8pm at the
studio- and office complex on Ystad
vägen 13 celebrates the publication.
The journal Fasad is mounted on the

den av ett kontors- och ateljékomplex

facades of an office and studio complex

och presenterar text- och grafikbaserade

and presents text and graphic based

arbeten av författare, poeter, konstnärer,

work by writers, poets, artists, jour-

journalister och formgivare. Inspire-

nalists and designers. Drawing upon

rad av olika publikationstraditioner av

various traditions of wall and window-

vägg- och fönsterbaserat arbete utgör

based publishing, Fasad constitutes

Fasad ett forsök att etablera och ut-

an attempt to establish and explore

forska möjliga kopplingar och gränsnitt

potential links and interfaces between

mellan ett urbant arkitektoniskt rum

urban architectural space and cultural

och alternativa former för kulturell dist-

distribution.

ribution.
Välkomna!

Welcome!

Fasadredaktionen

Fasad Editorial Collective

Ola Ståhl, Martin Bergström,

Ola Ståhl, Martin Bergström,

Anders Bergman och Terje Östling.

Anders Bergman och Terje Östling.

Kontaktperson/Contact person: Ola Ståhl. Telefon: 076-186 06 09
Mail: info@fasadtidningen.se. Adress: Ystadvägen 13, Malmö

