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Above Gallery presenterar Sveriges 
första galleri med Drive thru service
Nu öppnar Above Gallery Drive thru 
service för att kunna visa och sälja konst i 
verkligheten på ett säkert sätt. 

– Konst upplevs bäst på riktigt, menar Anders 
Kumlien på Above Gallery. Det går att uppleva 
konst online också, men nu kan du alltså få se 
svensk konst av hög kvalitet i verkligheten på ett 
sätt anpassat efter situationen med COVID-19.  
Hos oss ska man kunna se, uppleva och köpa 
konst utan att stiga ur bilen.
    – Fler och fler köper konst digitalt, men beho-
vet att få upplevelsen av konst i verkliga livet finns 
alltid kvar. Nu kanske mer än någonsin. Med den 
här satsningen vill vi visa att konsten går att få se 
på riktigt igen – på ett säkert och roligt sätt,  
fortsätter Anders. Galleriet är öppet som vanligt 
med tidsbokade besök förstås men vi hoppas att 
den här extra servicen kan vara ett uppskattat 
inslag i vardagen nu. Vi börjar Drive thru service 
onsdag 22a april mellan kl 11–14 och har samma 
tider tisd-fred under hela april och maj.

Så här fungerar det
Gå in på hemsidan abovegallery.se och se  
hundratals nutida verk från mer än 40 svenska 
konstnärer. Hittar du något du vill se i  
verkligheten innan du bestämmer dig, hör av dig 
så kommer vi överens om tid när vi möter dig  
utanför Sigtunagatan 7 och visar upp verket för 
dig medan du sitter kvar i bilen. Skulle tycke  
uppstå avslutas affären med ny konst levererad 
direkt i din baklucka.
Mer om hur det fungerar rent praktiskt finns på 
abovegallery.se/showroom-drive-thru

Om Above Gallery
Above Gallery är ett galleri för Svensk  
samtidskonst. Vi har konst från över 40  
svenska konstnärer. Galleriet har grafiska blad 
och fotografier från såväl landets främsta  
konstnärer som unga talanger och mycket där 
emellan. I små upplagor, för en mer unik  
upplevelse och som kan få värde över tid. Här 
finns även det vi kallar unika verk, tex måleri och 
skulpturer. Med vårt kontaktnät av konstscener, 
samlare och globala samarbetspartners kan vi 
hjälpa till att hitta det ni söker.
    I vår onlinebutik abovegallery.se. hittar du du 
grafiska blad, fotografier samt unika verk. I vårt 
showroom på Sigtunagatan 7 kan du som vanligt 
boka tid för att komma in och titta på verk, köpa 
på plats eller hämta upp beställningar. 
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