
 

 

Pressmeddelande 2022-10-28 

 

Vernissage för ung grupputställning  

THE SUN MADE ME DO CRAZY THINGS 

 

Drömmen om kärlek, törsten efter bekräftelse och längtan efter samhörighet leder 

oss in i en sagolik värld. En värld som utlovar extas och eufori. En bubbla där solen 

alltid skiner. En värld långt ifrån verkligheten. En grupputställning av Alba Engström, 

Alice Zbinden, Bille Wiström, Isak Austin, Julia Lobosco, Karolina Svärd och 

Vera Montelius. Vernissage d 17 november kl 18-19 i Galleri 16X.  

 

The sun made me do crazy things är en grupputställning av före detta elever på 

Ölands folkhögskola, som undersöker vad det betyder att stå innanför och utanför ett 

sammanhang.  

Hur långt fantasin kan ta dig och hur det känns att komma tillbaka till verkligheten. 

Medverkande konstnärer: 

Alba Engström, Alice Zbinden, Bille Wiström, 

Isak Austin, Julia Lobosco, Karolina Svärd 

och Vera Montelius 

Den som, likt Ikaros, flyger för nära solen kommer snart att falla. Jagandet efter 

extas och eufori kan visa dig nya, mörkare, sidor av dig själv. Vad är priset 

man betalar för att få vara med? Och hur känns det att bli lämnad utanför? 

Facebookevent klicka här 

Text till bild: Hösten 2021 drar konstnärerna med sig ett ca 80m rep från stranden vid 

fyren Långe Jan, Öland. Repet har sedan dess använts i konstverk av Alba Engström 

https://fb.me/e/2WI3FK6tR


 

 

(till höger på bilden) och har färdats från Öland till bland annat Stockholm och 

Gotland. 

Hållandes i repet från vänster, längst bak: Cornelia Lind, Vera Montelius, Bille 

Wiström, Julia Lobosco, Karolina Svärd, Alice Zbinden 

 

Utställningen hänger i Galleri 16X Kulturhuset Stadsteatern Vällingby  

17 november 2022- 16 januari 2023. Fri éntre 

 

Välkommen! 

 
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 STADSTEATERN 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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