
Utställningar och kulturarrangemang i Galleriet, 
Italienska Palatset, 1995–2015

1995
KONSTENS  VECKA  1995
Invigning  av  Italienska  Palatset,
Landstingsrådet  Lars  Olsson
Öppna  ateljéer
Café
Skulpturbygge  i  KKV  Småland
1/7  
On Cue Band,  jazz  och  bluescafé  
Arr:  Föreningen  Jazz  i  Växjö
Target, musik  till  festfyrverkeri
Anders  Blomqvist  och  Åke  Parmerud
Arr:  Media  Artes
2/10
Elektronisk  konsert  med  bildspel
Anders  Blomqvist
Arr:  Media  Artes
5/10
&  koreografi
Franco  Leidi, Mitt konstnärskap, föreläsning  
Åsa  Nyhlén  och  Sara  Rytteke,  Bildspel 
Ragna  Weegar, dans
Hans  Parment,  flöjt
Utställning:
Bruno Knutman, Tidsbilder,  teckning,  gouache

1996
14/3
Claes Jurander
Om konst  -  föreläsning,    
Musikcafé,  eftersits  i  Café  Umbra,  medlemmar  från  CCB  band

29/3
Jacques Werup och Mulle Holmquist one-man band
Livhanken, poesikonsert  



KONSTENS  VECKA  1996
Utställningar:
Ateljéföreningens  utställning
Smålands Konstarkiv, ett urval ur Konstarkivets samling
Landstingets konstsalong, valda delar ur landstingets konstinnehav
Öppna  ateljéer
Café
Visning  av  grafisk  verkstad
2/10
Konstfilmstudio
Pål Svensson,  Konst i det offentliga rummet, föreläsning  
Hans  Parment,  soloflöjt  –  
Tystnad  en  förutsättning  för  att  höra  och  komponera.  Men  vad  är  min  tysnad?
6/10
Media  Artes,  
Linenensemble  uppför  två  beställningsverk  av  Reine  Jönsson  och  Jörgen  Plaetner

1997
KONSTENS  VECKA  1997
Utställningar:
Per Kirkeby
Skisser  till  kostymer  och  scenografi  till  baletten  Svansjön  på  
Det  Kgl.  Teater,  Köpenhamn

Tor Göran Henriksson  
skulptur  och  måleri
Sissi Grönberg,  foto
Konstnärer i huset (i  Café  Umbra)
Café
Sara Rytteke och Åsa Nyhlén, bildspel
5/10
Cirkus Cirkör,  föreställning
Jazzcafé  i  Café  Umbra:
Johan  Hörlén,  saxofon,  Marcus  Wikström,  kontrabas,  Bengt  Stark,  trummor
Arr:  Föreningen  Jazz  i  Växjö

1998
KONSTENS  VECKA  1998
Utställningar:
Erik Ortvad    -  måleri
Marie Palmgren  –  måleri  och  grafik  
Den gömda konsten – porträtt  från  Smålands  museums  samlingar  (i  Södra  Tornet)  
Konstnärer i huset  (i  Café  Umbra).  Öppet hus  (i  KKV  i  Småland)



27/9
Jazzcafé  i  Café  Umbra:  Lisen  Rylander  quartet

1/10
Arr:  Föreningen  Jazz  i  Växjö
Debatt:  Konstnären och kulturpolitiken – Har konstnären något inflytande?
Debattledare:  Bengt  Salto,  KRO-ordf  Skåne-Blekinge
Arr:  Ateljéföreningen  IP

2/10
Media  Artes  Elektronmusikfestival  med  poesi  (7  konserter)
Anders  Blomqvist  –  Eva  Runefelt
Bildspel,  video,  elektroakustisk  konset

3/10
Media  Artes  Elektronmusikfestival  med  poesi:
Hans  Peter  Stubbe  Teglebjerg-  Terese  Isaksson
Torvald-Torvaldson  –  Per  Lindberg
Magnus  Andersson,  gitarr  och  live  elektronik
Media  Artes  Elektronmusikfestival  med  poesi:
Tina  Persson  –  Rebecka  Launy
Sten  Hansson

1999 
27/3  -  17/4
Viskningslek - en  utställning  i  bild  och  dikt.
Utbytesutställning  i  samarbete  med  Jönköpings  läns  landsting

11-24/9
Utställning  (i  norra  tornet  och  södra  tornet)
Hans Hamngren, Anamorfoser 
skulptur,  måleri
28  seminarier  i  gränslandet  mellan  kultur  och  vetenskap
FRÅN KONSTENS ANAMORFOS TILL REGIONERS METAMORFOS – 
Samarr.  med  Växjö  universitet,  Torben  Krag,  galleriet,  Växjö  konsthall,  Bläck  &  Co  
och  Artemisia
Ett  projekt  initierat  av  prof.  Bengt  Johannisson,  Växjö  universitet



KONSTENS  VECKA  1999
Utställning:
2x2=18, 18  medlemmar  i  Ateljéföreningen
Öppna  ateljéer
Öppet  hus  i  verkstäder,  KKV  i  Småland
Café
Debatt:  Kan konstnärerna och samhället mötas kring en gemensam verksamhet?
Deltagare,  kommunchef,  universitetets  rektor,  KRO-konstnärer,  Sven  Lundh,  Smålands  
Konstarkiv

2000
29/1-19/2
Grafik och objekt
En  utställning  från  Grafik  i  Väst,  Göteborg

5/3  –  26/3  
Visual poetry etc- 
Laura Mclaren Babcock, Sarah Nix Ginn, Patricia Hernandez, Linda Hayward, Priya Kambli 
och Sara Rytteke,  Houston  visar  foto,  måleri  och  objekt
Utbytesutställning  i  samarbete  med  Sara  Rytteke.  

7-21/4
Externt
CONTEMPORARY SWEDISH ART,  Out of Italienska Palatset
AnnKristin Andersson, Kerstin Cedell, Shyqri Gjurkaj, Lars Palm, Tina Persson, Gunhild 
Pfeiffer och Remus Wilson. 
Gerald  D.  Hines  Gallery  of  Architecture,  Houston
Utbytesutställning

9/4  –  30/4
Karin Hartvig retrospektivt  (1934-1990)  i  Italienska  Palatset
Konstnär och pedagog  på  Smålands  museum
Karin Hartvig och Kerstin Cedell, Lars Palm  från  Italienska  Palatset
Samarr.  med  Smålands  museum

13/4
Spår av Karin  
Britt  Mossberg  och  Börje  Lindell  berättar  om  konstnären  och  kollegan  Karin  Hartvig  
under  en  minneskväll  för  Karin  Hartvigs  f.d.  elever  och  publik
  
10/5  –  24/5  
The Second International Biennal Exhibition - Racibórz 98 
Utbytesutställning  med  Galeria  Zydhi  och  Racibórz  museum,  Racibórz  Polen  
Med  stöd  av  Svenska  Institutet  



9/9  -  27/9
Bruno Knutman
Ingen dans på rosor 
Gouache,  collage,  tuschteckning

KONSTENS  VECKA  2000
Christer Svanberg
Vattenlandskap
Måleri

26/11  -  16/12
Anne Vilsbøll och Liselotte Henriksen
Förvandlingar
Papper  och  glas  

2001
KONSTENS  VECKA  2001  
Utställning:
Annkristin Andersson, Martin Bornholm, Sigvard Broman, Kerstin Cedell, 
Helena Felldin, Solbritt Forsling Jörpeland, Anders Foukt, Staffan G-son Lind, 
Shyqri Gjurkaj, Birgitta Heiling, Agneta Lind, Ingrid Miller, Rnald Miller,
Kerstin Mörk Lövgren, Jonas Nilsson, Eva Olsson, Bertil Olson, Lars Palm,
Ingela Strandberg Broman, Remus Wilson
Öppet  hus  i  ateljéer  

2002
7/3
Ingegerd Råman
Konst och design 
Föreläsning  av  samt  diskussion  om    konst  och  design
Samarr.  med  Växjö  universitet,  designutbildning  

29/9
H C Ericson, 
Föreläsning  
Samarr.  med  Växjö  universitet,  designutbildning  

Utställningar  och  andra  kulturarr.,  externa
5/4  –  27/4  
När vi drömmer som mest, utställning på  Växjö  universitet.  Samtliga  medlemmar  i  
Ateljéföreningen  deltog  i  projektet.  Samarr.  med  Växjö  universitet.  Med  ekonomiskt  
stöd  av  universitetet,  Italienska  Palatset  Ek.  För.,  Landstinget  Kronoberg,  Växjö  
kommun  och  NBV.



11/4   Leif  Elggren,  konstnär    Stockholm,  Experiment med drömmar,  föreläsning
13/4   Lars  Palm  o.  Eva  Cronqvist,  Växjö  Konsthall,  workshop  för  studenter  
16/4   Rose-Marie  Bäck,  visning  av  utställningen  för  bildstudenter  samt  17  andra  
grupper
17/4   Rose-Marie  Bäck,  seminarium  med  studenter
18/4   Hans  Parment,  Lars  Palm,  föreläsning  och  workshop  i  ljud  och  bild,  för  
studenter  
Utställningen  visas  i  Hörle  slott  september  2003.

1/9  –  22/9    
Remus Wilson, Organism,  bild  
Anders Fouckt,  Samtal,  skulptur  
Hans Parment,  Närvaro genom frånvaro,  ljud  

KONSTENS  VECKA  2002  
Utställning:
Susanna Bjurling,  collage
Konstnärer i huset, (Café Umbra)
29/9
Växjö Poesigrupp, föreställning
2/10
Debatt  med  inbjudna  politiker:  Konsten efter valet
  
30/10-9/11  
Grafik 10,  9  grafiker  från  10-årsjubilerande  föreningen  Grafik  i  Väst

2003
9/4-17/4
Transitart
Janusz Plota, Ireneusz Tybel, Przemyslaw Kryszk, Polen
Installation,  måleri,  video,  objekt
Utbytesutställning

Extern  utställning:
27/6-31/8
Nine artists from Italienska Palatset, Växjö, Sweden
Exhibition  in  Racibórz  museum

KONSTENS  VECKA  2003
Ateljeföreningens  medlemmar
Utställning



2004
2-30/10
Nina Bondeson och Franco Leidi i möte med särlingar från S:t Lars och S:t Sigfrid
Föreläsningar:
14/10
1. Pia  Michélsen, intendent  vid  Psykiatrihistoriska  museet,  Lund:
Särlingar från S:t Lars – Om människoöden och konstnärlig kreativitet omkring 1900. 
En berättelse om pigor och drängar, baroner och kungadöttrar intagna på Lunds hospital/
S:t Lars.
28/10
2. Per  Dahlström, intendent  vid  Röhsska  Museet,  Göteborg:
Särlingskap och konstnärsmyt
Arr.  Artemisia
(Utställningen  och  föreläsningarna  var  en  del  i  projektet  Den unika människan,
Medarrangörer  Smålands  museum,  Landstinget  Kronoberg,  studieförbundet  NBV)

KONSTENS  VECKA  2004
Utställning
Ateljeföreningens  medlemmar

31/1
Kulturnatt på Italienska Palatset:
Media  Artes: Anni Ravn och Hans Parment,
Tid och otid, dockteater  med  mackapärmusik  för  barn  6-9  år
Café  Umbra:
Inga Leo, måleri 
Inge Grünewaldt Svensson, teckning
i galleri m1
Nattamat,  lätt  förtäring  och  dryck
Impro-teater  med  Teater  X  ,  Kulturverkstan,  Tingsryd
Poesimusik,  sång,  gitarr,  Tina  Persson  och  Per  Hammarström
Liten  konsert,  elever  från  St  Sigfrids  folkhögskola
Utställning:
Som natt och dag, 
Ateljéföreningens  medlemmar

2005
9/3  –  20/3  
Lilla Europa  -  3:e  biennalen  med  måleri  och  grafik  i  litet  format

9/4  -  23/4  
Jenny Lindhe,
Från dörröppningen syns ett fönster rakt fram,  foto,  video



21/4  19.00  
Jenny Lindhe 
Föreläsning  om  utställningen  Från dörröppningen syns ett fönster rakt fram  
Samarr.  med  Sveriges  Konstföreningar  Kronoberg

10/9  -  24/9  
Tryck från Göteborg
Modhir Ahmed, Björn Bengtsson, Marie Falksten, Roger Fohlmann, Sofi Haggman, Yvonne 
Karlsson, Vera Ohlsson, Marie Palmgren, Nina Kerola, Anna Larsson, Inge Marie Mørcke,  
Grafik  i  Väst
  
17-18/9       
Kurs  för  konstföreningar,  i  högtryck  o.  djuptryck  
Samarr.    med  Sveriges  Konstföreningar  Kronoberg

KONSTENS  VECKA  2005  
Italienska Palatset 10 år
3/10
Utställningar:
Ateljéföreningens utställning (galleriet)
Ernie Lindgren, pappersreliefer (Café  Umbra)
Öppet hus i ateljéer och verkstäder
Tina Persson,  poesiföreställning:  Rotsång
Media  Artes  konsert:  Such is Life,  Vokalkvartetten  Vox
Café  Umbra  öppet
2/10,  4/10-7/10  guidad  tur  genom  huset
5/10
Media  Artes  konsert:  Skivor till kaffet, Elektroakustiska pärlor från nu och då.  
6/10
Bertil Lindberg:  En konstnär tänker kring kreativitet, föreläsning
7/10
Svennes  Svänggäng  (Café  Umbra)
9/10
Media  Artes  konsert:  Inovativt – nyproducerat,- experimentellt, 
Ensemble  Touch  (Experimentscenen/BlomdahlStudion)
Tina Persson,  poesiföreställning:  Rotsång

22/10-2/11  
Minne av glömskan,  objekt,  målningar,  collage  
Juan Castillo & Pepe Vinoles 

19/11-10/12  
Cecilia Aaro & Thérèrese Wigzell 
målningar,  collage



2006
28/1-18/2
Teckningar
Claes Jurander, Bruno Knutman, Ingemar Svensson, Roger Svensson

25/3-13/4
Britt Ignell, skulptur
24/3
Britt Ignell berättar om sina skulpturer och inbjuder till samtal,  föreläsning

17/5-10/6
Tuss Lysén
A drop of water, installation,  teckning

9/9-23/9
Works by Henrik Capetillo,  installation  och  video  

KONSTENS  VECKA  2006
Utställning  på  tema  mångkultur:
Jovanka Veit Berg, Shyqri Gjurkaj, Bart Snyder
Performance:  
Shyqri Gjurkaj, Brud och Tina Persson,  Skvaller från Babylon
4/10
Skivor till kaffet
X-scenen,  Media  Artes
5/10
Rasoul Nejadmehr,  forskare
Föreläsning:  Konstens villkor i det mångkulturella samhället,
8/10
Re_konstrukt – återvunnen minimal noise
Eduardo Astudillo& Jan Carleklev 
X-scenen,  Media  Artes

28/10-11/11
Grafik
Lisa Jonasson, Raine Falkås, Lisa Andrén, Carina Fihn, C.Flink, Kerstin Cedell, Lars Palm
Samarbete  med  Sveriges  Konstföreningar  och  Grafiska  Sällskapet

25/11-16/12
Linda  Rothstein  och  Stina  Pettersson
Stories by light, foto,  installation



2007
22/2-17/3
Annika Wallsson och Melina Lundin
Insideout. objekt  och  mixed  media

31/3-21/4
Karin Højsgård Nielsen
Paradisförsök & Alkemi, skulptur  och  installation

28/4-28/5
Anita Gordh
Azur, ljusinstallation
Hans Parment, musik

12-26/9
Jan Liljeqvist
Målningar

KONSTENS  VECKA  2007
Charabang  –  en  nätverksutställning  som  växer

27/10-10/11
James Walsh,  New  York,  
Italienska  Palatsets  artist-in  residence  2007
Reflections on the Study of Nature, video  &  stills
Ljudinstallation  vid  Palladium

24/11-15/12
Anders Kappel
skulptur

2008
26/1-16/2
Johanna Rylander
Just precis här, just precis nu, video,  foto

23/2-29/3
Helena Mutanen & Rita Jokiranta,  Åland
Trials in Repeating, skulptur,  foto  och  video

19/4-31/5
Smålandssalong för foto
I  samarbete  med  Jönköpings  läns  landsting  &  Konstarkivet,  Värnamo



Extern  utställning
3-20/4
Utbyte  med  The  Kosova  Art  Gallery  (Kosovos  statliga  galleri)
Verk  av  13  konstnärer  från  palatset  visades  i  Pristina:
Annkristin Andersson, Anna-Karin Arvidsson, Åke Bergqvist, Kerstin Cedell, 
Solbritt Forsling Jörpeland, Anders Fouckt, Shyqri Gjurkaj, Melina Lundin,
Lars Palm, Bart Snyder, Marie Sterte, Javanka Veit Berg, Remus Wilson
Curator Rose-Marie Bäck
Med  stöd  av  Svenska  Institutet,  Statens  Kulturråd

10/5-31/5
Sabine Öllerer,  Hannover
Subkutan, installation

3-20/9
Heider Ali,  Baghdad
Baghdad, war house peace, painting  and  installation

KONSTENS  VECKA  2008
Duo  Distraktion
Mellanrum, mellan rum 
En  konsthändelse  mellan  Italienska  Palatset  och  Växjö  stadsrum
Galleriet  var  sambandscentral  för  visning  av  mobilfilmade  händelser  i  Växjö
1/10
Seminarium:  Konstiga företag – ekonomi och praktik
Seminarieledare:  Bengt  Johannisson

15/10-8/11
Petter Helje
Tolv målningar

19/11-13/12
Karin Wikström
Måleri

19/11
Susanna Slöör,  nättidskriften  Omkonst
Den onödiga konsten, seminarium



2009
6/1
Lena Kimming, Verena Kuschera, Angela Blumberg
Dogvision – a  dance-play,  influenced  by  the  absurd  theatre  and  performed  by  three  
characters:  Achilles,  Dog  and  Georgia.

4/2  –  21/2
Magnus Dahl
Lunar rotation

20/5-12/6
Sara  Rytteke,  Miami,  Italienska  Palatsets  artist-in-residence  2009
Plastisk skönhet, foto

2-25/9
Zake  Prelvukaj,  Ismet  Jonuzi,  Rudina  Zhaferi
3K ARTKNOW, måleri,  skulptur,performance
Utbyte  med  Kosovos  statliga  galleri.
3/9  
Ismet  Jonuzi
Workshop
Zake  Prelvukaj
Seminarium, samarr.  Med  Växjö  konsthall

KONSTENS  VECKA  2009
Utställning
Italienska Palatsets vänner 

21/10-7/11
Mahmoud Alibadi,  Köpenhamn
Questions
7/11
Runda Bords-Diskussion om Integration och Konst
Inbjudna  politiker,  konstnärer,  kulturarbetare

25/11-12/12
Channa Bankier, Nina Bondeson, Marie Palmgren
Förbindelser, måleri, grafik, objekt
Nina Bondeson
Livet har en 26/11
menlig inverkan på vår förmåga att i ord formulera vad livet är –
om konst som språk och synsätt.
Föreläsning,  seminarium
Samarr.  med  Växjö  konsthall



2010
10/2  –  6/3
Anna Bauer, Amalia Kenamets och Anna Elisa Nilson
Sorgkanter och Fågelsång
Textil,  objekt,  måleri

8/5-29/5
Patricio Aros & MiguelVega Olivares
Malmö  och  Köpenhamn
Multiple/Multipel

4/9  –  25/9
Isabel Albertos Johnston,  
Berlin,  Italienska  Palatsets  artist-in-residence  2010
The fear of being invaded
scenografiskisser  &  teckningar

KONSTENS  VECKA  2010
15-årsjubileum
Utställning:
Italienska Palatset tecknar Växjö, teckningsutställning
3/10
Stefan Lamme  visar  trummor  från  alla  världens  hörn
Performance på  och  runt  sjön  Trummen

13/10-5/11
Outi Heiskanen & Markus Jäntti
Helsingfors
Outmark
grafik  och  objekt

17/11  –  8/12
Björn Björnholt
Jakten på den svarta madonnan
måleri

16/  9
Emily Porter,  London
Art in Iraq from the Sumerians till now
Föreläsning
(på  Växjö  bibliotek,  Galaxen)



2011
5/2  –  26/2  2011
Moa Franzén, Emily Ilett, Sofia Eliasson och Helene Førde,
konststuderande  vid  Kungl.  Konsthögskolan,  Stockholm,
Glasgow  School  of  Art  samt  Kunstakademiet  i  Bergen
Touching the void
måleri,  foto,  installation,  objekt  
5/2
Helene Førde
performance

2/3-12/3
Externt
I morgon är en ny dag  -
integrationsprojekt  med  högstadieelever  lett  av  Rayah  Aase    
i  samverkan  med  Växjö  kulturskola  och  RM  Bäck,  Italienska  Palatset    
Utställning  i  Växjö  konsthall  

16/4  –  14/5  2011
Helga Holmén
Verklighetens illusioner
måleri

15/10-5/11  
Swede.Dreams
Utbyte  med  Kunst.Vorarlberg,  Österrike
Kirsten Helfrich, Lana Jonuzi, Rafet Jonuzi, Edgar Leissing, 
Hermann Präg och Georg Vith,

18/11  kl.  17.30
TECKNING!
Claes Jurander  berättar  om  sitt  förhållningssätt  till  teckning
utifrån  sin  utställning
del  4  i  serien  ”FÖRKVÄLL  MED  KONST”    

19/11-10/12
Claes Jurander
An-teckningar, illustrationer och annat
teckning,  animation



2012
”Återkoppling”,  där  vi  samlade  ”gamla”  elever  som  vi  haft  och  som  nu  fullföljer  eller  
avslutat  en  högre  konstnärlig  utbildning.

Formargruppen  från  Malmö,  en  konsthantverk  grupp,  som  fyllde  Galleriet  med  textil,  
keramik,  trä,  smide  i  en  riklig  blandning.

”  Riv  skiten”  en  utställning  av  Åsa  Nyhlen  o  Åskar  Lilja  som  grep  tag  i  den  dagsaktuella  
debatten  om  ”  tusenåriga  riket”  med  åtföljande  paneldebatt.

Anders  Dahlberg,  årets  Landstings  stipendiat,  målningar.

Smålands  Författarförbund  hade  sitt  årsmöte  förlagt  till  Palatset  och  en  offentlig  
konsert/poesi  med  Tina  Persson  och  Kazem  Nasser  följde.  Här  presenterade  sig  även  
Växjös  förste  fristads  författare,  Nasrin  Madani  Zad  .

2013
21  sep,  en  videokonst  utställning  som  sammanställs  av  Eva  Olsson  och  Jonas  
Nilsson(tidigare  på  IP)  som  tillsammans  utgör  Art  screen  en  förening  som  samlar  och  
visar  svensk  och  internationell  videokonst.  
  16  nov.”Video  ergo  sum”,  Tre  konstnärer  från  Schwerin,  Växjös  vänort  i  Tyskland,ställer  
ut  på  Galleriet  och  Växjö  konsthall.

Dzeko  Hoszic,  
Bosnisk  konstnär  vars  utställning  bestod  av,  fragment/  upphittade  bilder,  resterna  av  
ett  bildarkiv  från  ett  konstnärskollektiv  i  Bosnien.  Utställningen  var  en  del  av  IP´s  
internationella  verksamhet.  
  ”Justexposed”  en  videokonst  utställning  sammanställd  av  Eva  Olsson  och  Jonas  
Nilsson(tidigare  på  IP)  som  tillsammans  utgör  Art  screen  en  förening  som  samlar  och  
visar  svensk  och  internationell  videokonst.  
Åsa  Nyhléns  och  Jan  Carleklevs  utställning  ”Litophone”  var  ett  samarbete  mellan  Media  
Artes  och  Galleriet
”Video  ergo  sum”,  Tre  konstnärer  från  Schwerin,  Växjös  vänort  i  Tyskland,ställde  ut  på  
Galleriet  och  Växjö  konsthall.
Konstrundan  ägde  traditionsenligt  rum,  dock  med  färre  deltagande  konstnärer  och  
färre  besökare,(  samtal  pågår  om  vårt  ev  fortsätta  deltagande  i  detta  ”event”.  Åke  B  
och  Anna-Karin  A  är  ansvariga  för  organiserandet  av  ”Öppet  IP”  som  är  tänkt  att  
ersätta  vår  medverkan  i  konstrundan.)
Typografi  utställning  med  Marie  Stertes  design  studenter  från  universitetet.



2014
15  mars  -  5  april
Bertil såg det och kommer ihåg det 
En  presentation  av  den  autodidakte  konstnären  Bertil  Alfred  Ingebjörk,  1921-2013.  
Under  utställningsperioden  arrangerades  även  en  föreläsning  samt  en  barnaktivitet  
med  utgångspunkt  i  Ingebjörks  liv  och  bildvärld.

Under  vernissagen  framträdde  Linda  Olah  i  ett  samarbete  mellan  Italienska  Palatset  
och  Media  Artes.

26/4-25  /5
Två ådror
Utställningen  ”Två  ådror”  öppnar  samtida  bildvärldar  och  livsvärldar  i  en  blandning  av  
sex  konstnärer  med  koppling  till  Irak.
Ambitionen  är  att  spegla  den  mångfald  av  konstnärliga  uttryck  som  irakiska  
immigranter  i  Sverige  har  bidragit  med  och  samtidigt  följa  trådarna  tillbaka  till  
hemlandet.  Här  presenteras  två  konstnärer  som  är  bosatta  i  Irak  –  Ahmed  Nussaif  och  
Hasan  Al  Sabagh  –  tillsammans  med  svensk-irakierna  Jafar  Taoun  (Malmö),  Taghreed  
Hashem  (Stockholm),  Falah  Al  Ani  (Norrköping),  och  Heider  Ali  (Växjö).  
Ett  samarbete  mellan  Växjö  Konsthall  och  Italienska  Palatset.

13  september  –  4  oktober
En stor del av allt
Konstnärsparet  Clara  Bessijelle  Johansson  och  Austin  English,  verksamma  i  Stockholm  
och  New  York,  skapade  tillsammans  en  utställning  med  fokus  tecknandet  som  
gemensam  drivkraft.  Deras  bildvärldar  utnyttjar  och  utvidgar  det  klassiska  
serieformatet  så  att  verken  rör  sig  i  gränslandet  mellan  serie  och  konst.
Under  vernissagen  framträdde  Hans  Parment  och  Thomas  Sander  i  ett  samarbete  
mellan  Italienska  Palatset  och  Media  Artes.

25  /10-15/11
Somna med tomma huvuden
Karin  Erixon,  utbildad  och  verksam  i  Oslo,  granskade  i  sin  utställning  med  ord  och  bild  
vår  syn  på  den  romantiska  kärleken.  Hennes  bilder  skapar  genom  återanvändning  av  
litterära,  konsthistoriska  och/  eller  sociologiska  referenser  nya  berättelser  med  nya  
sammansättningar.
Agnes  Mercedes  framträdande  i  ett  samarbete  med  Media  Artes.

6  –  7/12
VITT - en samlingsutställning
Ateljéföreningens  medlemmar
Öppna  ateljéer  
Rundvandringar  i  huset  Grafik  verkstaden,  visning


