
Den svenska och franska kulturen har haft en lång och passionerad 
kärlekshistoria i Paris. Nu kommer boken som för första gången berättar 
den spännande historien om Svenska institutet i Paris – Sveriges enda 
kulturhus i utlandet.

1971 öppnade portarna till Centre culturel suédois – en unik satsning av 
svenska staten, inrymd i ett 1500-tals palats i Marais-kvarteren i hjärtat av 
Paris. Målet var att skapa en levande mötesplats för svensk och fransk kultur 
med utställningar, teater, film, debatter, konserter och undervisning i svenska 
språket. Här skulle också forskare, författare och konstnärer verksamma i Sver-
ige få möjlighet att bo under några veckor för att förkovra sig, skriva och forska. 

Idag, 50 år senare, har kulturhuset 100 000 besökare om året och är ett av de 
populäraste utländska kulturinstituten i den franska huvudstaden. 

Boken Amitié. Svenska institutet i Paris – en kärlekshistoria tar med läsaren till 
det anrika stadspalatset Hôtel de Marle och berättar om husets fascinerande 
historia, hur det hamnade i svensk ägo och om alla de spännande evenemang 
som ägt rum där. 

Man kan läsa om när sångerskan Barbro Hörberg lärde Georg Riedel dricka 
cassis, om en oförglömlig festkväll med huvudpersonerna ur Christer Ström-
holms kontroversiella fotobok Vännerna från Place Blanche, hur Svenska 
institutet i Paris visade Hilma af Klint innan hon blev allmänt känd, och hur en 
ung svensk fotograf vid namn Eva Klasson fick sitt internationella genombrott  
i Paris. Här finns också gästspel från August Strindberg, Greta Knutson, 
drottning Kristina, Gunnar Ekelöf och många andra kulturpersonligheter som 
gjort Paris till ett andra hem.
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“När vi öppnade 1971 var det med teman som urbanism, naturskydd och nya 
tendenser i textilkonsten. Kunde varit samma idag!”, säger Ewa Kumlin, 
nuvarande direktör för Svenska institutet i Paris. “Jag är verkligen stolt och 
glad över boken”, fortsätter hon. “Den bjuder på glimtar av hur svensk kultur 
presenterats under femtio år. Man ser ett mönster av återkommande 
frågeställningar och nyskapande utställningar som gjort Svenska institutet  
i Paris till ett av de mest välbesökta i staden.”

Huvudförfattare är kulturjournalisten Bo Madestrand. Det finns också texter 
av bland andra dramatikern Lars Norén om hans tid i Paris och en specialskriven 
text av den franska författaren Marie Darrieussecq om hennes nära relation  
till Sverige. 

Boken är rikt illustrerad av Stina Wirsén och formgiven av Pompe Hedengren. 

Den ges ut i tre versioner på svenska, engelska och franska av Svenska 
institutet och Arvinius + Orfeus Publishing, med finansiellt stöd av SWEA, 
Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda 
fonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, 
Statens fastighetsverk, Svenska Ambassaden i Frankrike och Tessinsällskapet 
i Stockholm. 

Amitié. Svenska institutet i Paris – en kärlekshistoria är en bok om ett hus,  
om människor, om kulturer, men framför allt om vänskap. Amitié! 
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Svenska institutet i Paris
Svenska institutet i Paris, Institut suédois, är en del av myndigheten Svenska 
institutet (SI) och Sveriges enda kulturhus utomlands. Avdelningen ansvarar 
för SI:s närvaro i Frankrike och har i uppgift att öka intresset och förtroendet 
för Sverige och svensk kultur, samt att främja kulturutbyte mellan Sverige och 
Frankrike. Svenska institutet i Paris ligger på 11 rue Payenne i centrala Paris 
och erbjuder utställningar och evenemang för över 100 000 besökare per år.  
I verksamheten ingår även svenskundervisning för 250 fransmän varje termin 
och gästbostäder för svenskbaserade forskare och kulturarbetare. Institutet 
har omkring 25 medarbetare som alla är lokalanställda, förutom direktören 
som utses av Kulturdepartementet och Svenska institutet i Stockholm och har 
ett förordnande på 3–6 år.    

Svenska institutet
Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och 
förtroende för Sverige utomlands. SI arbetar med Sverigefrämjande, samar-
bete i Östersjöregionen och global utveckling. SI informerar om och analyserar 
bilden av Sverige utomlands, samt möjliggör internationella utbyten och 
samarbeten. Målet är att sätta Sverige på kartan och bygga goda relationer 
med individer, organisationer och andra länder. 

Arvinius + Orpheus Publishing
Arvinius + Orfeus Publishing är ett av Nordens ledande förlag inom konst, 
arkitektur och design. Förlagets titlar ges ut på flera olika språk och repre-
senterar de ledande och mest innovativa samtida konstnärer, arkitekter och 
designers i de Nordiska länderna. Arvinius + Orfeus grundades av Marie 
Arvinius, som har gett ut flertalet prisbelönta böcker om konst, arkitektur  
och design.
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Läs mer om institutets verksamhet på:

www.institutsuedois.fr  
och på Facebook, Instagram and LinkedIn  
@institutsuedois 
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