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Tre saker vi rekommenderar

1 ”Fårskinnsjacka” för under tusenlappen

Sök på cafe.se

SÖK

Nu behöver du inte vara rik för att haka på
vinterns trend. ››

2 Henrik Folkesson och skägget
Vår senaste bloggstjärna talar ut om vikten av
ansiktshår. ››

Nu ska vi bli abstrakta. Nu ska vi prata tid och rum. Nu ska vi besöka Jacob
Felländers utställning Stand still på Galerie Aronvitsch, Sturegatan 24 i
Stockholm (visas från den 29 september till den 20 oktober). Via teorin att tiden
inte rör sig i en bestämd takt har Felländer sammanställt tio bilder från fem olika
kontinenter där tid och rum hackats upp i osynkade synvillor. Hypnotiserande
vackra sådana.

3 Crambys nyårslöfte: Gå på expedition
Hjälp vår man i vildmarken att klara årets stora
projekt. ››

Café på Twitter

Bloggar

Mode & Grooming

Samtliga bilder säljs i begränsad upplaga om fem signerade exemplar och priset
per tavla varierar från 25 000-45 000 kronor.
I samband med utställningen släpps även fotoboken Stand still – Drift theories
by Jacob Felländer, som också innehåller fotografens två senaste utställningar
Big Sur och Choice.
KRISTOFER AHLSTRÖM
Kommentera
Gilla

Daniels modeblogg
Ännu en fin retro-löparsko som släpps i
februari – Adidas ZX 8000...

Personal shopper
Zara har gjort ett budgetalternativ till alla
fårskinnsjackor som...

johanhurtig: Hej då Gerry Rafferty! Right down
the line, nu extra nära hjärtat.

markuskylen: Hoppas att Criminal Mindsagenterna tvingas utreda morden på Criminal
Minds-manusförfattarna någon gång.

markuskylen: Snowboard- och
skateboardåkare som säger "gnarly".

0
Dela:

Henrik Folkesson
En macbook är en bra manick men ack så
känslig. Detta har jag nyl...

markuskylen: @jonascramby För att den...
Hålls som gisslan i Göteborg!

Johan Hurtig
Hej redaktionen, och tack för den konstruktiva
kritiken och den f...

jonascramby: @markuskylen Eller svenska
titeln då? Vad är en Pelik och varför anfaller
den?

Kemibloggen
Kamrater, klockan är 23:59 och KB kan inte
sova.
...

markuskylen: @jonascramby Haha... Såg du
uppföljaren The Pelican Tighty Whities?

Taggar:
Translate:

Liknande artiklar
Snabb nyklassiker
Thom Browne ställs ut
Gå på fashion-fest med Café!
Är detta konst?
Är detta konst?

Nöje, Kultur & Livsstil

Manligt med Jonas Cramby
Idag är min dotter hemma från dagis eftersom
vi ska ha en trevlig...

The Viktor Report
I brist på annat (exempelvis politik) har
Socialdemokraterna be...

markuskylen: Min "English for the Hearing
Impaired"-topp tre. 3: [INDISTINCT VOICES].
2: [HOOKERS YELLING]. 1: [RAP MUSIC
PLAYING ON RADIO].

jonascramby: The Pelican brief … betyder inte
det Pelikankalsongen?

Mest klickade bildspel

Publicerad 4 januari 2011

En daytraders årskrönika

Monkey Business
Ibland känns det som om folk hatar mig bara
för att jag är parano...

Sofi Fahrman
Skippa slasket för en stun...

Café Sport

Cafés ständige dolce vita-korrespondent Anders Forssberg sammanfattar året
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som gick. I och utanför (mest utanför) bloggen. Läs mer »
Publicerad 4 januari 2011

”Northug-rubrikerna är ett hån!”
Allt det norska skidesset Petter Northug
företar sig refereras i svensk press som "hån".
Cafés Per N... Läs mer »

Izabella Scorupco
Per Nunstedt
LONDON. Det finns inget bättre än att strosa
runt i ett bostads...

I nya numret av Café - ute...

Helena Mattsson
Fredrik Backman
Går i vanlig ordning i de skånska upplagorna
av City. Och här då....

Efter sju tuffa år har Hel...

Cecilia Forss
Du känner henne från ICA-r...
Niclas Kindvall
Det går inte att slå upp en blaska utan att
mötas av hans stora l...

Anmäl dig till Cafés nyhetsbrev

Anine Bing

Anmäl dig till Cafés nyhetsbrev och få allt det
senaste inom mode, sport, kvinnor, prylar och
pengar. Varje vecka - direkt i din mail. Fyll i
formuläret nedan.

Tips 1: Se fler bllder på ...

Namn:
Epost:

Publicerad 3 januari 2011

Det kommer fler matcher, Fredrik…
... bland annat den mot Berwick Rangers i skotska cupen. Per Nunstedt ger
några tröstens (?) ord efter att nyanlända Celtic-spelaren Ljungberg blivit sjuk
inför Old Firm-debuten. Läs mer »
Publicerad 1 januari 2011

Gott nytt år!
Vad minns du av nyhetsåret som gick?
Fräscha upp minnet med Viktor Barth-Krons
bombastiska återblick... Läs mer »

Ja, jag godkänner Allers integritetspolicy
ANMÄL MIG

Mest lästa blogginlägg

1. viktor: Bloggbusiness - så funkar det,
och så funkar det inte
2. daniel: Kenza: så ska killar klä sig i
sommar
3. cramby: Vad jag tänker på när jag
tänker på SD
4. daniel: Oskar Linnros visar
vårkollektioner
5. daniel: Sommarfest på aller magazine
6. daniel: Bästa köpen på H&M just nu
7. daniel: Lanvin for H&M: Sex bästa
köpen
8. daniel: Café Pop Up-cocktail
9. daniel: Festmode i SVT:s Gomorron
Sverige

Publicerad 30 december 2010

Tre kompletta sista minuten-outfits till nyår
Cafés personal shopper Julia Stridh gör sin
kanske viktigaste insats under 2010. Här är
alla kläder ... Läs mer »

10. viktor: TVR-läsaren - vem är det?

Mest kommenterade blogginlägg
1. Fredrik: On my signal, unleash ... 568

2. Cramby: Ovetenskaplig undersök... 55
3. Fredrik: Laget före jaget 32
4. Fredrik: Jaha 26
5. Fredrik: Min vän N vs Verklighe... 23
6. Fredrik: Hej, jag dömer ingen. 19
7. Fredrik: Alltså 18
8. Fredrik: Men skit i det då! Gör... 15
9. Fredrik: The return of the blog... 15
10. Fredrik: Det var det det 15

Mest lästa artikel
1. Prenumerera

2. Kontakta Cafe.se och Café
3. Finaldags: Vem är Sveriges bäst
klädda vanliga man?
4. Vinn 3D-tv värd 36 000 kronor!
Nyheter | Publicerad 30 december 2010

5. ”Hiphop handlar om att sälja läsk och
vitaminvatten”

Här är de populäraste Café-artiklarna 2010

6. Cecilia Forss slår igenom

Vem är het - och vem är iskall? På nätet är läsarnas dom obeveklig. Här är de
bildspel och artiklar som lockat flest läsare på Café under året som gick. * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ... Läs mer »

7. Cafés stora modepris 2010: Här är
årets alla pristagare!

Publicerad 29 december 2010

TV: Bästa kläderna för nyår
Cafés modechef Daniel Lindström gästade
SVT för att visa kläderna du borde satsa på till
julhelgens ... Läs mer »
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8. Michael Bastians 10 bästa stiltips
9. Är du Sveriges bäst klädda vanliga
man?
10. "Kalle Moraeus är min största förebild"
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Publicerad 29 december 2010

Vad var bäst i Café 2010?
Männen, kvinnorna, omslagen. Återupplev Caféåret i bilder - och berätta vad du
vill se mer av 2011. Allt detta på en och samma plats. Nämligen här! Läs mer »
Publicerad 28 december 2010

Vykort från bättre tider
Sommaren är aldrig långt borta på Cafe.se hos vår egen dolce vita-korrespondent Anders
Forssberg l... Läs mer »
Publicerad 27 december 2010

Stilsäkert i snökaoset
Du har väl inte missat att Sveriges bäst klädda
vanliga man 2010, Henrik Folkesson från
Sölvesborg, ... Läs mer »

Intervjuer | Publicerad 25 december 2010

Julläsning: Filip & Fredrik intervjuar varandra
Den definitiva dubbelintervjun gjordes redan 2004. Då lät Café de relativt
nybakade tv-stjärnorna Filip Hammar och Fredrik Wikingsson - bägge tidigare
medarbetare i Café - ta reda på allt om varandra i en synnerligen exklusiv
dubbelintervju. Text... Läs mer »
Publicerad 23 december 2010

Från oss alla, till er alla…
... en riktigt god jul! (Och utöver en opassande
bild bjuder vi också på ett lästips med stark
julan... Läs mer »

Nyheter | Publicerad 23 december 2010

Cafés kompletta guide till nyår
Vid den här tiden i fjol publicerade vi den kompletta guiden till din nyårsoutfit, i
tre steg. De specifika plaggen må ha gått ur kollektion, men stiltipsen gäller nu
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och under överskådlig tid. Undvik fällorna - spana in direkt. Del 1: Smoking De...
Läs mer »
Publicerad 23 december 2010

Genvägen till en varm vinter
Modechef Daniel Lindström bjuder på vad han
kallar sitt kanske bästa köptips någonsin: En
pullover s... Läs mer »
Publicerad 22 december 2010

Istället för julmat: Mexbonanza!
Redan trött på 1800-talsfödan från det
svenska julbordet? Cafés egen hobbykock
Jonas Cramby berättar... Läs mer »

› Läs fler nyheter här

Bilder

Rebecca Simonsson
Bloggare, artist, modell, festfixare, modeikon, entreprenör. R...

Sofi Fahrman
Skippa slasket för en stund och åk med Café och bokaktuella mod...

Izabella Scorupco
I nya numret av Café - ute 26/10 - möter vi Sveriges mest åtråd...
› Se fler bilder i stora bildarkivet

Krönikor

Jonas Cramby-krönika: Grymma gamla gubbar
Cafés prisbelönte krönikör förklarar varför alla borde ha en me...

Sherlock Holmes lever!
BBC moderniserar mästerdetektiven med smart grafik och coola mi...

Jonas Cramby: Dåliga flickor vinner i längden
KRÖNIKA. Lady Gaga, M.I.A. och Snookie från Jersey Shore. Bad g...
› Läs fler krönikor här

Långläsning

Filip & Fredrik-klassiker: Överklassens diskreta charm
Från mitten av 1990-talet och ett decennium framåt var tv-profi...

http://cafe.se/osynkad-konst/

Sida 4 av 5

Osynkad konst | cafe.se

2011-01-05 10.47

En ocensurerad ikon
I helgen (13/11) dundrar Håkan Hellströms turnétåg in på Hovet ...

Filip & Fredrik-klassiker: Filip Hammars vecka på Viagra
Från mitten av 1990-talet och ett decennium framåt var tv-profi...
› Läs fler reportage här

Intervjuer

Julläsning: Filip & Fredrik intervjuar varandra
Den definitiva dubbelintervjun gjordes redan 2004. Då lät Café ...

Filip & Fredrik-klassiker: Nattsamtal med Arnold
Schwarzenegger
Från mitten av 1990-talet och ett decennium framåt var tv-profi...

Daniel Adams-Ray: ”Jag har inget på Allsången att göra”
Efter Oskar Linnros framgångar är det nu dags för ”den andre ki...
› Läs fler intervjuer här
Kontakt
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