
OPEN CALL // 2023 

Vi välkomnar alla intresserade som vill ställa ut i Galleri Apoteket på Roma Kungsgård år 2023 att 
skicka in sin ansökan till oss på galleriapoteket@gmail.com senaste den 19 Februari.

Alla utställningsperioder är 3 veckor långa. Galleriet är öppet varje dag från April till Oktober.


I ansökan vill vi ha 


1. Första PDF (max 5 Mb): 1. Kontaktuppgifter. 2. BIO. 3. Motivering, 4. Arbetstema !Lager”

	 1. Kontaktuppgifter: Namn, mailadress, telefonnummer, adress,

	     postnummer. 


	 2. BIO: Berätta kort om ert konstnärskap. (max 250 ord)


	 3. Motivering: Vilket arbetstema/koncept kommer din/er utställning

	     att handla om? (max 400 ord)


	 4. Hur kommer ni att arbeta/inkludera med Galleri Apotekets

	     arbetsriktlinje tema !Lager” i eran arbetsprocess och i

	     utställningen? (max 300 ord)


2.  Andra PDF (max 5 Mb): Bifoga portfolio som PDF eller hemsida, (PDF:n skall inkludera alla 
bilder, länkar till video, etc). 


Om Galleri Apoteket 

Galleri Apoteket är ett konstnärsdrivet galleri som grundades i Maj 2022. Konstnärerna Anni Tuomi 
och Nils Titus Östbrant driver galleriet genom Kulturcentralen Ars Gotlandica. Vårt mål är att 
tillföra nytänkande idéer och nyfikenhet. Genom möten mellan konstnärer, kulturarbetare och 
besökare ökar vi kunskapen och utrymmet för diskussion och dialog kring samtida konst. 


Vi visar konst från Gotland och runt Östersjöomrodet med syftet att att bistå till konstsamarbete 
mellan länderna. Vi representerar konstnärer oberoende av utbildning, kön, ålder, eller andra 
kriterier.


Gallerielokalen har en gång varit ett örtapotek. Därifrån har galleriet fått sitt namn och även dess 
innebörd – en plats där människor kan besöka för att stärka sin hälsa, få energi och må bättre. 
Våra utställningar har alltid fri entré.


Galleriet ligger i kulturmötesplatsen Roma Kungsgård, som är en gammal herrgård från 1700-talet. 
Platsens historia är dock ännu längre – från 800-talet låg gutarnas Allting, öns viktigaste 
mötesplats, på 1100-talet byggdes det ett kloster.  Dagens Roma Kungsgård består bland annat 
av Roma Klosterruin, Romateatern, gallerier, hantverksbutiker och café.


Detaljer om utställningslokalen 


Utställningslokalen är 34 kvadratmeter, med tre fönster och en dörr. Utställningen sker i en äldre 
stenbyggnad utan uppvärmning. En viss luftfuktighet finns och kan påverka det utställda 
materialet. Väggarna är inte helt vita och inte helt släta, de bär spår efter tidigare användning. 
Eftersom byggnaden är kulturmärkt kan vi inte måla om väggarna eller spika i dem. Det utställda 



materialet kan hängas från takbjälkarna eller från de järnrör som sitter där vilket gör att 
målningarna hänger c:a 15 cm från väggen.


Installation/upphängning  

Två dagar är utsatt tid för upphängning. Om verken skickas till Galleri Apoteket så hänger 
galleriansvariga upp verken utifrån instruktioner från konstnären. Om konstnären är på plats så 
kan galleriansvariga och konstnären hänga verken tillsammans. Galleriet bekostar 
upphängningsmaterialet. 


Provision och hyreskostnad  

Galleriet tar 35% provision från varje sålt verk. 

Hyran av galleriet är 1000 kr/vecka. OBS, hyran avräknas från provisionen 35% av varje sålt verk. 


Galleri Apotekets arbetsriktlinje !Tema lager” 

Konstvärlden, som alla andra delar i det moderna samhället baserar sig på överkonsumering och 
överproduktion av varor. Detta resulterar i att hela världen är full av olika lager av varor. 
Konstköpare, säljare och museum har utvecklade strategier och system hur inköpt konst lagras 
för att kunna öka i värde och säljas på nytt. I värsta fall blir en vara rundskickad från ett lager till 
ett annat. 


Samtidigt existerar små lager av osålda konstverk hos nästan varje konstnär, eftersom det finns 
en tydlig marknadsnorm som säger att ett konstverk bara kan ställas ut en gång. Det gör att 
konstnärer blir tvungna att producera nya verk på löpande band.


Galleri Apoteket vill sprida nytt ljus över de konstverk som har blivit ställda i lager. Genom att göra 
nya utställningar med lagrade verk vill vi hedra konstverkens rätta värde. Det här är en väg att gå 
mot en mer hållbar och miljövänlig konstvärld där marknadens behov av ett stort antal 
producerade verk i snabb takt kan minska. Framtiden skulle kunna erbjuda konstnärer att kunna 
lägga mer tid på färre konstverk, som sen kan ställas ut permanent eller under längre tid. 


Vi uppmanar nu alla konstnärer som kommer att ställa ut på Galleri Apoteket år 2023 att ge ny 
kärlek till era konstverk som har blivit ställda i lager. Ni har friheten att ändra, göra om, förbättra 
och kombinera era konstverk. Temat !Lager” kommer vara ett subtilt underliggande tema för alla 
Galleri Apotekets utställningar och event. Varje konstnär/grupp har i sin tur full frihet att presentera 
sina egna utställningar med sina egna teman och koncept. Temat !Lager” har syftet att fungera 
som en arbetsriktlinje, inte ett hinder för att styra konstnärernas rätt till att förmedla sina egna 
utställningar. Galleriet önskar en öppen dialog med varje konstnär/grupp om hur er arbetsprocess 
går till och undantag kan göras efter utställningarnas behov.


Länker och kontaktuppgifter 

Instagram & Facebook: @galleriapoteket


Roma Kungsgård: romakungsgard.se och https://www.sfv.se/vara-fastigheter/sok/sverige/
gotlands-lan/roma-kloster-och-kungsgard/


Telefon: 076 762 869 871 (Nils Östbrant), mejl: galleriapoteket@gmail.com
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