wolff friends
Hej!
Här kommer en hälsning från AWFG Friends. Sommaren närmar sig och mycket är på gång framöver.
Främst vill vi bjuda in er till en aktivitet den 1 juni men samtidigt berätta mer om vad som händer i Ann
Wollf Foundation Gotland.
INBJUDAN 1 JUNI
Varmt välkomna lördag den 1 juli kl 16.30 till Björkvägen 2 B i Visby. Ewa Björling kommer berätta
mer om sitt besök på GAS - Glass Art Society i mars, en stor konferens i St. Petersburg, Florida.
Mikael Karlström kommer kort berätta om SOFA – Sculptural Objects and Functional Art.
Avslutningsvis kommer Ann Wolff berätta om alla spännande utställningar framöver och visa runt
bland nya verk i Studion. Det bjuds även på italiensk buffé och vi hoppas på en trevlig kväll tillsammans. Anmälan senast 27 maj till friends@awfg.se.
UTSTÄLLNINGAR
Flera spännande utställningar väntar i år.
I samband med Påskfestivalen visade AWFG ett verk av Ann framför Sankta Maria Domkyrka i Visby
och den finns att se till september månad.

AVTECKNING AV HÄNGIVELSEN UTANFÖR DOMKYRKAN

THE NATIONAL GLASS CENTER, University of Sunderland i Storbritanien
håller en jubileumsutställning 6/4–6/10 2019. Där visas bl.a. Anns stora
skulptur MANY från 2010.
TANKAR i GLAS, Nationalmuseum gör en utställning på Läckö Slott 8/6–25/8
2019. Ann deltar med ett verk från 1978. Se mer här!
På SOLLIDEN, Kungens park på Öland visar Ann 3 nya monumentala verk
under hela sommaren. I trädgården står TRAP i aluminium, TRANSIT A i
glas och Corvus i brons. Verken visas under maj till september.
GALLERI SEBASTIAN SCHILDT kommer under augusti/september visa en
utställning med Ann Wolff i Stockholm med vernissage den 21 augusti.

MANY

Vill ni läsa mer om utställningarna, Wolff Friends eller vara uppdaterade på
vad som händer, kolla in på www.awfg.se.
BÄSTA HÄLSNINGAR
styrelsen i Ann Wolff Foundation Gotland

SOLLIDEN, ÖLAND

