
Hej konstnär ! 

Delta i våra utställningar 

Håll dig à jour via våra 
nyhetsbrev
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51 Utställningar 2319 Konstverk 
185 Konstnärer

23 Nationaliteter 8 Länder 24 Platser

• Söker upp de intressantaste miljöerna.
• Transporterar konstverken till 

galleriet.
• Hänger upp utställningen.
• Erbjuder att visa mer konst i vår 

grafikvagga utan extra kostnad.
• Har piedestaler för skulpturer.
• Annonserar i lokala media.
• Tillhandahåller inbjudningskort/

affischer och katalog i PDF-format.
• Organiserar vernissagen.
• Publicerar namnen på konstnärerna 

och bilder av deras konstverk på vår 
hemsida.

• Dokumenterar utställningen på vår 
hemsida med foton och artiklar från 
media.

• Tar hand om besökarna och 
informerar om konstnärerna och deras 
verk.

• Sköter försäljningen av konsten.
• Monterar ner utställningen och ser till 

att resterande konst återvänder till 
avsändaren.

• Erbjuder möjlighet att dela/länka till 
er hemsida.

Vi gör följande...
Pågående sommarutsällningar...
35 konstnärer från 7 länder med 143 konstverk 

18 maj - 30 sep 2018

Memories 2018 
Önlogen & Estniska huset

Cecilia Ciscar ombord
Norrköpings spårvagn

Stockholm, stockholmare & 
nollåttor

Tunnelbanevagnen Silverpilen

Våra nyhetsbrev innehåller 
information om nya utställningar, 

ingenting annat. 



DIFFERENT BUT TOGETHER 
IN TALLINN

20 okt - 20 nov 2018
ŌPETAJATE MAJA
(Lärarnas hus)

Rådhustorget - Gamla Stan
ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

STRÅK AV FÄRG
Solo-utställning av

LENA WAHLSTEDT
15 - 20 september 2018
GALLERI UPSALA 1810

 

Hommage à Hokusai
葛飾北斎

GALLERI UPSALA 1810
27 okt - 1 nov 2018
Samlingsutställning
ÖPPEN FÖR ANSÖKAN

broar, fiskar, vattenfall, båtar, vågor, 
kvarnar, floder, slussar, simmare, träsk, 

kanaler, akvarier, åar, bassänger, etc

EN HYLLNING TILL HOKUSAI 
 & vatten.........

En samlingsutställning i Lärarnas hus som 
står i hjärtat av Gamla Stan i Tallinn.

Den historiska byggnaden har spelat en 
viktig roll i stadens liv sedan 1200-talet och 
varit regeringsbyggnad, officerarnas klubb, 
kasino, olika länders ambassader, biograf, 

galleri, konferenscentrum m.m.


