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Vi erbjuder möjlighet att visa er konst till en bredare publik genom att delta
i våra utställningar som vi anordnar i Europa.

Sigtuna Kulturgård
”Sida vid sida”

(arbetstitel)

En veckas soloutställning
Juli
Du kan välja en vecka från lördag till
fredag under tidsperioden 29 juni - 28 juli
2019 med vernissage på en lördag.
Kulturgården har två stora rum på nedre
våningen och två något mindre en trappa
upp. Du kommer att dela dem med en
annan konstnär.
Du kanske själv har en konstnärskollega
som du vill slå dig ihop med, annars blir
det en "blind date"...
Men det går lika bra att disponera hela
huset själv.

Mannaminne

Mannaminne

Lärarnas hus

Höga kusten

Höga kusten

’Over & Under Ground’

‘Memories 2019’

Tallinn, Estland
En månads solo/ duoutställning

Grupputställning
hela sommaren

Grupputställning
hela sommaren

148 dagar i en tunnelbana? Säkerligen
en mardröm, och för att kunna överleva
behöver dina tankar koncentrera sig på
scener från livet ovan jord. Konstnärens
uppgift i denna utställning är att visa den
mörka eller den ljusa sidan i denna resa.
Eller varför inte, både och!

Det är femte sommaren som vi ställer ut
på Mannaminne. Artnetcos
utställningslokaler den här gången är
Konstmuseet, Estniska huset, första
spårvagnen i Tallinn, spårvagnen från
Norrköping och tunnelbanevagnen
Silverpilen. I spårvagnar hänger vi
konsten så att den kan betraktas utifrån
och i tunnelbanevagnen går man in för att
se verken.

Flera somrar i rad har vi nu haft möjlighet
att visa konst på våra utställningar i
Mannaminne - både i byggnader och
fordon. Förra sommaren erbjöds vi ett
unikt tillfälle att ställa ut inuti en
tunnelbanevagn som finns i museet. Det
rör sig om den ökända Silverpilen,
Stockholms förarlösa tunnelbanevagn
som skrämde huvudstadens nattliga
resenärer och stannade vid den aldrig
färdigbyggda stationen Kymlinge för att
släppa av de döda. Den spökar inte
längre i Stockholms tunnlar utan står
snällt stilla här i Ångermanland.

Mitt i Tallinn på Rådhusplatsen står
detta hus fyllt med historisk atmosfär.
En populär plats för konferenser, fester,
banketter etc med 50.000 besökare om
året.

Mannaminnes museer:
Kustmuseum, Konstmuseum,
Dragspelshuset, Jordbruksmuseum,
Norska huset, Teknikmuseet,
Världsarvsmuseet, Jordglobens Hus, Bo
Anders Öbergs fantastiska
Byråkratimuseum och spårvagnar, lok,
bilar, båtar etc...

Galleri
Kastellaanimaja
Tallinn, Estland
3-veckors solo/duo/trioutställning

Mannaminne
Galleri Upsala 1810

Höga kusten

Uppsala

’Elisabet Linna Persson
Ombord’

En veckas duo / soloutställning
I hjärtat av Uppsala, på gågatans
förlängning, bland små butiker, caféer och
gallerier ligger Galleri Upsala, inrymt i ett
charmigt hus byggt 1810.
Här kan vi organisera en veckas
skräddarsydd utställning när du väljer en
tid som passar dig.

Hela sommaren

Fina ljusa utställningssalar som ligger
på andra våningen i Eduard Vildes
författarbostad/museum i den populära
Kadriorg parken.

