
 

 

Pressmeddelande 2022-02-07 

Nu öppnar GALLERI 16X igen –  

med EKRAMUL HAQUEs utställning ”Venturing Child”  
 

Torsdag 10 februari kl. 18.00 öppnar Kulturhuset Vällingbys Galleri 16X igen med 

vernissage med Ekramul Haque - i samarbete med Lava. 

 

”De här fotografierna är de senaste jag har tagit och de som sticker ut mest från mina fyra år 

av fotografering. Det är en konstellation av mitt mentala tillstånd, min inspiration och mina 

verkliga livsupplevelser och en av anledningarna till att jag kallar utställningen Venturing 

Child. Jag växer med min konst. Konsten är jag.” Säger konstnären Ekramul Haque 

”I den här utställningen kan du se bilder som får dig att känna dig välkommen och varm om 

hjärtat men också bilder som kan få dig att känna melankoli/limbo/ingenting. Min strävan är 

att få er att känna vad jag har känt, när jag tittat på dessa bilder genom kameralinsen. Det är 

personligt och jag hoppas att ni också kan känna en egen personlig koppling mellan 

fotografierna och er själva. Hitta er egen djärvhet på dessa väggar.” 

 

Ekramul Haque är född 2003 i Bangladesh, uppvuxen i Grekland och kom som tonåring till 

Sverige. Ekramul studerar för närvarande fotografi. 

Välkommen till utställningen! 

 

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. 

 

 

Vernissage 10 februari kl 18-19 

Galleri 16X och Kulturhuset Vällingby isdag till lördag mellan kl 12-18 samt i samband med 

arrangemang. 

 

 

 

KULTURHUSET VÄLLINGBY 

mailto:galleri16X@kulturhusetstadsteatern.se


 

 

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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