Utställningar
Galleri Viken
April - September
2020
www.galleriviken.se

Victoria Curling-Eriksson
Victoria målar magnifika landskap med olja. Hennes
tavlor visar alla årstider med färger och texturer.
Utställningen går under namnet “A Collection of
Landscapes”.
Utställning
Vernissage

25 april - 17 maj
Söndagen 26 april

Peter Wahlbeck
På Peters hemsida står det med stora bokstäver - “Min
stil är att inte ha någon stil”. Peter har en egen stil och
bildspråk som vi är glada att visa hos oss i två
omgångar under sommaren
Utställning

21-24 maj och
15-23 augusti

Gun Jonsson
Gun målar i olja och använder i huvudsak kniv och
fingrar för att få bättre känslighet i motivet. Hennes
tavlor ger lugn för blick och sinn. Hos oss visar hon sin
utställning “Harmoni”.
Utställning
Vernissage

30 maj - 7 juni
Lördagen 30 maj

Garbov & Mikkelsen
Therese Garbov och Jimmy Mikkelsen brinner båda
för djur och natur. Therese målar figurativt med inslag
av abstrakt, i olja. Jimmy fotograferar mäktiga
skådespel från naturen.
Utställning
Vernissage

13 juni - 2 juli
Lördagen 13 juni
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Per Ekros
I ung ålder tecknande Per småkryp men har med
tiden övergått till större och större djur. Vi är glada att
presentera Pers första separatutställning, “Helt
Animalt”, hos oss på galleriet.
Utställning
Vernissage

4-23 juli
Lördagen 4 juli

Jönsson & Gasparotti
Christel Jönsson & Maria Gasparotti gör en utställning
med temat “In Contro”, som betyder Möte. Maria
skapar skulpturer i marmor och raku. Christel målar
med tempera.
Utställning
Vernissage

25 juli -13 augusti
Lördagen 25 juli

Robert Oldergaard
Robert skapar och designar unikt konstglas i alla dom
kända glasteknikerna i varmt och kallt glas. Han gillar
att kombinera olika material i sitt skapande som Glas/
järn/brons/silver.
Utställning
Vernissage

29 augusti -20 september
Lördagen 29 augusti

Sara Stenlund
“Paradisfågeln sjunger” är en utställning med
skulpturer och måleri med inspiration från
metafysiken, intuitionen och mayafolkets visdom.
Saras utställning skulle varit med på årets konstrunda,
men flyttades fram pga pandemin.
Utställning
Vernissage

25 september - 4 oktober
Fredagen 25 september
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Välkomna till Galleri Viken!
Vi är ett Galleri i Vikens hamn där vi har en bred
variation på våra utställningar. Vi väljer ofta ut att visa
de konstnärer som passar stora målgrupper och som
många uppskattar. Ni kan hitta all form av konst på
våra utställningar; måleri, skulptur, glas och fotografi.
Läs mer om våra utställningar på www.galleriviken.se

Caféet
I en del av Galleriet driver vi ett café där vi erbjuder
massor av goda hembakade saker. Vi serverar
mackor, pajer, tårtor, kakor, lemonad, must, glass och
kaffe i alla former exempel espresso, latte,
cappuccino med mera. Så välkomna in till oss på en
fika eller en bit mat!
För att ta del av våra öppettider följ oss på sociala
medier eller se på vår hemsida.

Konstklubb
Vi har nu startat Galleri Vikens konstklubb. Vi kommer under året
att bjuda in våra medlemmar till aktiviteter och händelser. Alla
medlemmar är med i ett årligt konstlotteri samt får ta del av ett
årligt grafiskt blad.
För att läsa mer om klubben, förmånerna samt anmäla sig, gå in på
vår hemsida. www.galleriviken.se/konstklubb
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