
 

 

Pressmeddelande 2021-10-12 

Nu öppnar GALLERI 16X igen –  

med ELLEN BAGGES utställning ”Möt mig där orden tar slut”  
 

Torsdag 14 oktober kl. 18.00 öppnar Kulturhuset Vällingbys Galleri 16X igen med 

vernissage av ”Möt mig där orden tar slut” med Ellen Bagge - i samarbete med Lava. 

 

Galleri 16X är ett galleri för unga mellan 15-25 i Västerort som vill ställa ut. Urvalet görs av 

Kulturhuset Vällingby och Lava och är del i Kulturhuset Stadsteaterns satsning för unga. 

– Det är med stor glädje vi välkomnar Ellen Bagge som den första konstnär i vårt Galleri 16X 

efter pandemin. Vi blev stormförtjusta i Ellens keramiska verk under Vår salong tidigare i 

höstas och ser fram emot att få visa upp ännu mer av Ellens konstnärskap i denna 

soloutställning.  

Säger Anna Kellerth, utställningsproducent Lava 

 

-Jag vill skapa konst som inte har ett tydligt slut, som ständigt lever. Som är i rörelse. 

Som jag kan ta vidare. Varv efter varv. Konst som kopplar ihop mig med den som 

upplever konsten.” säger Ellen Bagge, konstnär 

 

-Vi är överväldigade av gensvaret på ansökningar från unga konstnärer till Galleri 16X nu 

efter pandemin och glada att äntligen kunna ha vernissage igen – nu med Ellen Bagges verk, 

säger Lydia Putkinen Tappert, projektledare Kulturhuset Vällingby 

 

Galleri 16X 

I konstgalleriet Galleri 16X kan du som är konstnär eller kreatör och mellan 15 och 25 år 

ställa ut måleri, skulptur, foto, teckning, installation eller något alldeles nytt! 

Mejla galleri16X@kulturhusetstadsteatern.se så berättar vi mer. 

 

KULTURHUSET VÄLLINGBY 

Västerorts mötesplats för kultur hittar du i det K-märkta huset Trappan. Här kan du ta del av 

teater, dans, samtal, litteratur, konst av unga konstnärer, stand-up, poesi och workshops, 

med stark lokalförankring och fokus på unga vuxna. Förutom stora scenen finns två salar för 

bland annat dancehall-klasser. 

 

Övrigt program för hösten se https://kulturhusetstadsteatern.se/vallingby 

 

Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 

 
För frågor kontakta  

Lydia Putkinen Tappert 

+46 70 790 55 29 

lydia.putkinen.tappert@kulturhusetstadsteatern.se 
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