
wolff friends

Hej!

Här kommer en hälsning från AWFG Friends. Ann och styrelsen är nyligen hemkomna från Stockholm 
och vi har mycket roligt att berätta för er.

GALLERI SEBASTIAN SCHILDT
I onsdags förra veckan öppnade utställningen Traps and Transit på Galleri Sebastian Schildt med 11 
verk av Ann. Vi är glada att ni kom på vernissagen och på de intressanta Artist Talk mellan Ann och 
Kerstin Wickman i torsdags. Har ni inte sett utställningen visas den fram till och med den 14 september
på Galleri Sebastian Schildt, Strandvägen 5, Stockholm.

MEDIA 
Just nu kan ni läsa en intressant artikel Barnebys träffar konstnären Ann Wolff i Barnebys digitala
magazine. Läs den här!
Under förra veckan spelades det även in en podd med Ann. Inredningspodden släppte idag avsnittet 
som ni hittar där poddar finns bland annat här. Är ni nyfikna på Inredningspodden hittar ni mer infor-
mation här eller på Instagram.
Vill ni ha snabba uppdateringar och se lite mer som är på gång i Stiftelsen och i studion i Visby och 
Kyllaj följ vårt nystartade Instagramkonto @annwolfffoundation.

SAVE THE DATE
Kajan på Kajen 12–13 oktober kl 13.00–17.00 på Björkvägen 2 B i Visby.
19 oktober–24 november kommer Ann visa en utställning i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm.
Mer information om båda aktiviteterna kommer lite längre fram.

UTSTÄLLNINGAR I SOMMAR 
Under sommaren har skulpturer ställts ut på flera ställen bland annat framför Sankta Maria Domkyrka 
i Visby, där finns HÄNGIVELSEN att se till september. 
THE NATIONAL GLASS CENTER, University of Sunderland i Storbritannien håller en jubileums- 
utställning 6/4–6/10 2019. Där visas bl.a. Anns stora skulptur MANY från 2010.
TANKAR i GLAS, Nationalmuseum har nyligen avslutat sin sommarutställning på Läckö Slott där Ann 
deltog med ett verk från 1978. 
På SOLLIDEN, Kungens park på Öland visar Ann 3 nya monumentala verk. I trädgården står TRAP i 
aluminium, TRANSIT A i glas och CORVUS i brons. Verken visas under maj till september.

Vill ni läsa mer om utställningarna, Wolff Friends eller vara uppdaterade på vad som händer, kolla in på 
www.awfg.se. Vet ni någon som önskar ta emot våra nyhetsbrev skicka ett mail till friends@awfg.se.

Vi i styrelsen för AWFG önskar er alla en fin start på hösten!
 

Kerstin Wickman och Ann WolffTRAP IV till vänster och TRANSIT BTRAP III 
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