
 

 

 

 

SØK OM UTSTILLINGSPLASS I GALLERI WALLE 

 

OM GALLERI WALLE 

Galleri Walle er et nylig oppstartet galleri som ligger i Anthon Walles vei 37 i Sandviksåsen, kun 10. 

minutters gange fra Sandvika stasjon. 

Galleriet ligger i 2. etasje i Villa Walle, et kultur- og aktivitetshus som tilbyr et felleskap når livet har 

vist seg fra vrangsiden for en kortere eller lengre periode. Galleriet består av to lyse, flotte rom 

(ca.20m2 hver), med nydelig utsikt over Sandvika, fjorden og Kalvøya. I tillegg er det eget kjøkken og 

stor balkong med serveringsmuligheter. 

Formålet med galleriet er å gi husets medlemmer så vel som eksterne utøvende kunstnere en 

profesjonell arena for fremvisning av arbeider. 

Vår første utstilling åpnet i februar i fjor, like før Covid19 gjorde sitt inntog. Galleriet har gjennomført 

fire utstillinger i løpet av perioden med pandemi, men planlegger for normal drift fra høsten 

Søknader vil bli vurdert av faglige sterke og dyktige kuratorer som ikke er knyttet til huset.   

HVEM KAN SØKE? 

Alle som arbeider med visuell kunst er velkommen til å søke. Du behøver ikke å være medlem av Villa 

Walle, men jobber du med tema som er relatert til psykisk helse, er vi spesielt interessert i å høre om 

ditt prosjekt. Vi arbeider både med separat- og gruppeutstillinger. 

SØKNAD 

Send søknaden om utstillingsplass per e-post til galleri@villawalle.no 

Søknaden skal inneholde: 

1. CV og eventuelt annen relevant informasjon   

2. En beskrivelse av ditt kunstnerskap og hva du ønsker å stille ut, maks 2 A4-sider. 

3. Verkenes format, teknikk og årstall 

4. Max. 10 bilder i JPG-format, under 2MB per bilde. 

 

Søknadsfristen er 15. oktober og søknadene vil bli juryert i løpet av november måned. 

Du vil få en bekreftelse per e-post når din søknad er mottatt- og svar når søknaden er behandlet. 
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