Samlingsutställningar på tema 2018 & 2019
Samlingsutställningarna på tema utgör en egen liten värld som besökarna träder
in i … det blir en upplevelse utöver det vanliga. Betoningen ligger inte på den
individuelle konstnären utan mer på helhetsupplevelsen. Besökarna lockas av
smörgåsbordet och de många utställarna hjälps åt med passning, servering och
marknadsföring. Det är spännande, kul, och enkelt, helt enkelt.
Vi brukar vara 15-20 utställare. Jag arrangerar utställningarna själv och blandar
alla verk med inriktning på att skapa harmoni i färg och form. För att kunna ha
någorlunda fria tyglar är grundprincipen följande: jag garanterar endast att ett av
dina verk kommer med.
I verkligheten får vi dock plats med ganska många verk i lokalen, och snittet
ligger på tre. Jag rekommenderar att man tar med sig 4-7 - dels har jag då
möjlighet att välja, och dels kan vi sätta upp nya efter hand som de säljs. Jag
bestämmer vilka som kommer upp, och hur många, för att göra utställning så
harmonisk som möjligt. Det blir aldrig någon millimeterrättvisa – men det brukar
bli snyggt!
Och vad gäller själva temat så är jag inte fyrkantig för fem öre. Tolka temat så som
funkar bäst för dig – det är det som gör det hela charmigt. Jag har ändå kläckt ur
mig några tankar på varje tema – se nedan.
Avgiften för 2018 är samma som för 2017, dvs 850:- ink moms, vilket inkluderar
en väl tilltagen annons i tidningen. Inför 2019 räknar jag dock med att jag får höja
en aning. (Avgiften är annorlunda för påsken och ’mini-tema’ utställningarna)

Folk & fä

6 januari – 18 januari 2018

Här är i princip alla tänkbara varelser välkomna.

Kär & Galen

3 februari – 15 februari 2018

Utställningen sammanfaller visserligen med Alla Hjärtans Dag, men man kan
självklart välja att gå mer åt det galna än kärleksfulla hållet.

Ord & Bild

3 mars – 15 mars 2018

Tanken är att varje verk åtföljs av några rader text som sätts upp vid sidan av.
Bestäm själv i vilken ordning du skapar, eller ur vilken källa orden hämtas, men
bilderna får vara max ca 70 cm så att vi får plats till texterna.
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Kvinnans alla former

påsk: 29 mars – 12 april 2018

Galleriets traditionella påsktema! Vi är hälften så många utställare som annars,
har en längre utställning, och marknadsför extra, så avgiften är högre.

Minitema: Akvarell

14 april – 26 april 2019

Detta är en ’reguljär’ separatutställning med fem platser á drygt fem löpmeter
vägg, där alla utställare har samma teknik: akvarell.

Bevingat

12 maj – 24 maj 2018

Tänk allt som har vingar… eller som flyger över huvud taget, kanske… Inte bara
fåglar men änglar, insekter, flygplan... och varför inte flygfiskar?

Grönt är skönt

9 juni – 21 juni 2018

Ett färgtema, helt enkelt.

Porträtt

18 augusti – 30 augusti 2018

Jag tror inte det behövs någon vidare förklaring här, annat än att temat definitivt
inte är begränsat till människor.

Annorlunda & Konst-igt

15 – 27 september 2018

Det kan vara skönt med ett tema för alla de verk som inte passar in på något
annat tema… Abstrakt, eller tokigt, något helt unikt … tja, du vet själv.

Hem ljuva hem

27 oktober – 8 november 2018

’Hem’ är där man lägger sin hatt…? Är det byggnaden… landskapet… fordonet…
rummet... trädgården… familjen... vännerna… eller…?

Minitema: Foto

24 november – 6 decem 2018

Detta är en ’reguljär’ separatutställning med fem platser á drygt fem löpmeter
vägg, där alla utställare har samma teknik: foto.
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Konsten att ge –
en konstbuffé

8 december – 23 decem 2018

Galleriets traditionella julutställning där den enda regeln är att alla verk skall
vara under 1000 kr. Man får ta med sig lite extra alster för vi räknar med att fler
än vanligt tar med sig sakerna hem när de handlar. Sista dagen brukar vara den
27 december, så vi slipper plocka ner på lille julafton.

Samlingsutställningar på tema 2019
Djur & Natur

5 januari – 17 januari 2019

Ganska konkret tema, men det går nog att klämma in något oväntat om man
satsar på utomjordingar till exempel… ;-)

Tidens Tand

2 februari – 14 februari 2019

En favorit i repris – tänk förgänglighet, förfall, slitage… skönheten i rost och
spindelväv … det som en gång var eller kanske fortfarande lever kvar.

Jorden Runt

2 mars – 14 mars 2019

Vi har haft Afrika-tema flera gånger, men här tänkte jag helt enkelt öppna upp för
resten av världen också. Det lite exotiska står på menyn.

Minitema: Akvarell

30 mars – 11 april 2019

Detta är en ’reguljär’ separatutställning med fem platser á drygt fem löpmeter
vägg, där alla utställare har samma teknik: akvarell.

Kvinnans alla former

påsk: 29 mars – 12 april 2019

Galleriets traditionella påsktema! Vi är hälften så många utställare som annars,
har en längre utställning, och marknadsför extra, så avgiften är högre.

Lite Lustigt

11 maj – 23 maj 2019

Ungefär som temat ’Med glimten i ögat’ … Verk som får betraktaren att le.
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Staden

8 juni – 20 juni 2019

Stadsmotiv kan vara allt från gator och torg till dörrar och siluetter, eller varför
inte byggnader, tåg och fontäner?

En 2:a chans

17 augusti – 29 augusti 2019

Detta handlar rätt och slätt om återanvändning av material. Skulpturer av avfall,
nedsmällt glas, skapelser med drivved eller collage med gamla tepåsar…?

Sensuellt

21 september – 3 oktober 2019

Ja, faktiskt, lite eggande avklätt, provocerande kanske men ändå rumsrent,
erotiskt till och med, men alltid med respekt. Vi behöver mer sund sexualitet för
att balansera upp så mycket osund sexualitet.

Cirkelns Kraft

2 – 14 november 2019

En av de mest återkommande geometriska formerna världen över. Vi finner
mandalas, bollar, blommor och ballonger … cirklar i cirklar och ringar på vatten.
Runda tavlor, planeter i universum, speglingar i vattenglas. Osv…

Minitema: Foto

30 november–12 decem 2019

Detta är en ’reguljär’ separatutställning med fem platser á drygt fem löpmeter
vägg, där alla utställare har samma teknik: foto.

Konsten att ge –
en konstbuffé

14 december – 23 decem 2019

Galleriets traditionella julutställning där den enda regeln är att alla verk skall
vara under 1000 kr. Man får ta med sig lite extra alster för vi räknar med att fler
än vanligt tar med sig sakerna hem när de handlar. Sista dagen brukar vara den
27 december, så vi slipper plocka ner på lille julafton.

Vänliga hälsningar Maria
Hemsida: www.mariathorlund.se
Facebook: Maria Thorlund – Ateljé & Galleri
Instagram: mariathorlund
0733 62 19 96
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