
Det började som utökade ateljéutställningar. Birgi� a Godlund ställde ut egna och afrikanska kollegers verk e� er � o års arbete i Östafrika. Galleriets profi l 
med interna� onella utblickar och [företrädesvis] verk på papper samt pedagogik skapades u� från e�  nätverk där grannarna, numera bortgångna grafi kern 
Harry Moberg och designforskaren Kris� na Bramstorp spelade stor roll. 2020 fi rar Estesio 10 års jubileum. 

Fr.v: Grafi kinterven� on av Bess Frimodig och
professor Anna Febrero. Conny Blom föreläser/
säljer utsläppsrä�  gheter � llsammans med Nina 
Slejko-Blom. Petra Lilja ”Jordlig” från e�  jord-
seminarium. ”Stanna upp” ljudinstalla� on på
Trelleborgs central, fl yk� ngar och Birgi� a Godlund.

Platsbrist uppstod och vi skapade pop up utställningar utomhus i samarbete med byalag, nabor, kons� öreningar och skolor i regionen.. Verk av mycket 
etablerade konstnärer visades sida vid sida med talangfulla lokala konstutövare. E�  okonven� onellt grepp som naturligt blev e�  av våra många diskussions-
ämnen. Tex� lkonstnären ger Estesio den avgörande knuff en in i e�  koncept som tack vare vänföreningen Strandheden och engagemang från konstnärer, 
universitetsforskare och publik samt inte minst sponsorer kunnat bjuda på konst/klimat/vetenskapsprojektet ”De fyra elementen”. Den fl exibla lokalen med 
sina många genreöverskridande bildspråk blev en mötesplats för samtal om konstens vik� ga roll i samhället. Men också e�  forum för alterna� v kunskaps-
förmedling. interak� va performances och seminarier på olika platser i byn, med naturliga rörelser från väder, vind och otämjd växtlighet som fond. 

SE SPÅREN EFTER NÄRA SJUTTIO KONSTNÄRERS LEKFULLA EXERIMENT I DEN VÄLFYLLFDA GRAFIKVAGGAN
                                                                                                                             
                                                                                                          T.h: Arkitekt Monica Gora läser ur sin konstbok ”Vad kostar e�  träd?”              

                                   S e  fl er  k o n s t n ä r e r - www.estesio.com och Facebook/4climatelementa&art                                                                        
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