ScandArt Gallery flyttar till Fotevikens Museum i Höllviken och blir:

HÖLLVIKENS KONSTHALL

MARGARETA SJÖDIN
Målningar
Vernissage i konstnärens närvaro
Lördag 27/3 och söndag 28/3 kl. 13 – 17
Peter Tegnér underhåller på gitarr under lördagen

Utställningen pågår t.o.m. den 27april
www.scandartgallery.com

HÖLLVIKENS KONSTHALL
De nya lokaler som ScandArt Gallery nu flyttar in i ingår i Fotevikens Museum och Fotevikens Kulturcentrum vilket föranleder oss att även kunna kalla vårt galleri Höllvikens
Konsthall. Fotevikens anläggning besöks årligen av cirka 40.000 besökare varav de flesta
turister från utlandet. I vår konsthall kommer endast nordiska konstnärer att ställas ut.
Invigning av ScandArt Gallerys nya lokaler och Höllvikens Konsthall sker i samband med
vernissage för välkända:

MARGARETA SJÖDIN
Margareta är kanske mest känd för sin skådespelarkarriär och från alla populära TV
program från 70-talet. Sedan 30 år tillbaka har Margareta verkat som konstnär och nått
stor framgång. Hon bodde i USA mellan 1976 – 2000 där hon ställde ut och dessutom skapade ett galleri för svenska konstnärer. Efter år 2000 har hon mest förtjusat
den svenska konstpubliken. Senast ställde Margareta ut på Vetlanda Konsthall och
konstföreningen där benämner Margareta som en ”stor kolorist”. Margaretas konst är
mycket färgstark och i en abstrakt och expressionistisk stil, med ibland en del surrealistiska drag. Margareta blev utnämnd till ”The Artist of the Year” av SvD 1995 och har
ställt ut världen över bl.a. i Shanghai, Mexico, Argentina, USA m.fl. platser.
Hon måste bara upplevas !!!

Vernissage i konstnärens närvaro
Lördag 27/3 och söndag 28/3 kl. 13 – 17
Peter Tegnér underhåller på gitarr under lördagen

Utställningen pågår t.o.m. den 27 april
Öppettider: Fredagar 14-17 samt Lördagar och Söndagar 13 – 16
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för visning.

ScandArt Gallery – Höllvikens Konsthall
Fotevikens Museum, Museivägen 24, 236 91 Höllviken
Gallerist: Ronny Johnsson, mobil 070-511 41 49, e-mail rj@scandartgallery.com

Mycket välkomna !
Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

