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Hea kunstnik! 
Osale meie kunstinäitustel 

erinevates Euroopa 
riikides.

Hoia end kursis meie 
näituste programmiga 
tellides infobülletääni.

2015/3

Reklaam

Pakume kunstnikele vôimalust 
näidata oma kunsti laiemale 
publikule osaledes ühisnäitustel 
mida korraldame erinevates 
Euroopa riikides

Meie teeme järgmist ...

• Valime välja huvitavad kohad näitusteks.
• Transpordime kunstitööd näitusepaika.
• Paneme näituse ülesse.
• Vôimaldame tasuta välja panna rohkem töid meie 

graafikaalusel.
• Koostame kutsekaardid ja plakatid .pdf  formaadis.
• Reklaamime näitust kohalikus meedias.
• Korraldame näituse piduliku avamise.
• Avaldame näituses osalevate kunstiteoste fotod ja 

autorite nimed oma koduleheküljel.
• Dokumenteerime näitust fotode ja ajakirjanduses 

ilmunud artiklitega.
• Hoolitseme näitusekülastajate eest ja anname neile 

teavet kunstnike ja nende tööde kohta.
• Tegeleme tööde müügiga.
• Hoolitseme selle eest, et näituse lôppedes jôuab 

müügist saadud tulu/ tööd tagasi kunstnike kätte.
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”Seal, kus juured”
’Back to the Roots‘

9 Eesti päritoluga kunstnikku Rootsist

 
Kastellaanimaja Galerii

23. sept. - 18. okt. 2015

Eha Arg   Kristiina Gilts 
Stenhardt   Tiiu Heeringson 
Zlata Jaanimägi   Mari Koort 
Jaak Poom   Imbi Rahumaa   
Elin Ulman   Lenna Vasur
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Registreeri ka sina end näitusele 
Palun küsi näitusest osavôtu ankeeti ning 

täpsemat teavet tingimuste ja hindade koht
www.artnetco.eu

Neljas kohtumine 
”DIANA - TÄISTABAMUS”

Tartu Ülikooli 
Kunstimuuseum

5.- 19.november 2015

Kunstimuuseumi antiikskulptuuride 
originaalsuuruses kipsjäljendid ja 
Pompei stiilis interjöör loovad 
värvika tausta meie neljandale 
kohtumisele Eesti ja Rootsi 
kunstnike vahel. Seekord Uppsala 
sõpruslinnas Tartus.

”MÄLESTUSED EESTIST”
Mannaminne Nordingrå Rootsi

2016

Mannaminne on Rootsi kunstniku Anders 
Åbergi poolt loodud muuseum, mis asub kaunil 
Höga Kustenil ja koosneb üle 60 kultuurilise ja 
ajaloolise väärtusega hoonest nii lähedalt kui 

kaugelt. Tema kogudes vôib leida ka lennukeid, 
autosid, paate, ronge, Tallinna trammi (!) ja 

muud pônevat.

Näitus saab olema osa NORDINGRÅ 
KONSTRUNDA’s, kus osalevad 30 
kunstigaleriid ja ateljeed

Eesti maja Viljandist Mannaminnes

”Longing for Freedom”
Oxford Castle Prison
England

”557 Reasons -
A Tribute to Life”
The Crypt Gallery
London

”In the Heat”
Antica Fornace Grazia
Deruta, Umbria
Italy

”Connected”
Valssaamo
Kaapelitehdas
Helsinki

”The Heat is On”
Rocca Flea
Gualdo Tadino
Italy

”Memories”
Mannaminne
Nordingrå
Höga Kusten

MEIE ARHIIVIST
2013, 2014 & 2015
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