
PRESS	  RELEASE	  KNA	  Design	  Market	  –	  Miniatyrutställning	  &	  Akvarellfestival	  
23	  oktober	  2018	  

	  

Om	  Miniatyrutställningen	  ::	  
Tanken	  med	  en	  miniatyrutställning	  är	  förutom	  utmaningen	  att	  det	  känns	  spännande	  att	  jobba	  i	  mindre	  format,	  
symboliskt	  att	  vi	  nu	  startar	  vår	  verksamhet	  i	  liten	  skala	  och	  tänker	  bjuda	  på	  mer	  och	  mer...	  Med	  denna	  
utställningen	  har	  vi	  bland	  annat	  jobbat	  under	  temat	  världsarv.	  

deltagande	  konstnärer	  &	  konsthantverkare	  ::	  Irina	  Novokrescionova,	  Åke	  Franzén,	  Helena	  Arnback,	  
atelier	  HALEWIJN,	  Betina	  Vang,	  Karin	  Howding,	  Malin	  Mena,	  Anna	  Hörjel,	  Joakim	  Larnö.	  
deltagare	  turism	  och	  näringslivet;	  Iwona	  Slojka,	  Malgorzata	  Andersson	  

Vernissage;	  onsdag	  24okt.	  kl.17.00-‐19.00	  	  
Utställningen	  invigs	  av	  guðrún	  garðarsdóttir	  

Utställningen	  pågår	  mellan	  24okt.	  –	  25nov.	  2018	  
Utställningsaddress;	  Irinas	  Ateljé	  –	  Borgmästarekajen	  6	  –	  37134	  Karlskrona	  

mer	  information	  om	  utställningen,	  öppettider,	  workshops	  &	  föreläsningar;	  www.knadesignmarket.com	  

	  
Om	  Akvarellfestivalen	  ::	  
Inbjudna	  konstnärer	  från	  Litauen	  och	  Sverige	  får	  under	  fem	  dagar	  arbeta	  i	  Karlskrona	  och	  tolka	  staden	  och	  
varvet	  genom	  sina	  olika	  konstnärliga	  uttryck.	  Under	  festivalen	  anordnas	  två	  utställningar;	  på	  Marinmuseet	  
visas	  utställningen	  "Varv	  och	  hav",	  och	  på	  Blekinge	  Museum	  visas	  utställningen	  "Stad	  och	  varv".	  Det	  blir	  också	  
föreläsningar	  och	  masterklass.	  
	  
innitiativtagare	  ::	  Irina	  Novokrescionova	  
deltagande	  konstnärer	  Litauen	  ::	  Antanas	  Visockis,	  Svetlana	  Gorenko,	  Sergiy	  Lysyy,	  Virginija	  Urbonaviciene,	  
Tatjana	  Simanaitiene,	  Regina	  Taurinskiene,	  Laimute	  Tamoseviciene	  
deltagande	  konstnärer	  Karlskrona	  ::	  Irina	  Novokrescionova,	  Åke	  Franzén,	  Halewijn	  Bulckaen	  

Utställningen	  på	  Blekingemuseum;	  vernissage	  onsdag	  24okt.	  kl.18	  
Utställningen	  pågår	  mellan	  24okt.	  –	  28okt.	  2018	  

Utställningen	  på	  Marinmuseum;	  vernissage	  onsdag	  27okt.	  kl.13	  
Utställningen	  pågår	  mellan	  24okt.	  –	  28okt.	  2018	  

mer	  info	  på;	  https://www.karlskrona.se/kultur-‐fritid-‐och-‐turism/varldsarv/varldsarvsfestivalen	  
	  

Syfte	  –	  Hållbarhet	  –	  Varumärksprofilering	  ::	  
Syfte	  med	  både	  utställningen	  och	  Akvarellfestivalen	  är	  att	  lyfta	  upplevelsen	  av	  Karlskrona	  som	  världsarv.	  
Miniatyrutställningen	  är	  ett	  inslag	  i	  varumärkesprofileringen	  av	  världsarvet.	  Genom	  vårt	  arbete	  som	  redan	  idag	  
drivs	  internationellt	  och	  omfattar	  konstnärer	  med	  utländsk	  bakgrund	  vill	  vi	  få	  hit	  medvetna	  besökare	  -‐	  både	  
från	  Sverige	  och	  från	  andra	  länder.	  Medvetna	  besökare	  som	  förstår	  värden	  av	  kulturmiljöer	  och	  konst.	  Detta	  är	  
ett	  viktigt	  led	  med	  arbete	  med	  hållbar	  utveckling	  inom	  besöksnäringen	  -‐	  vi	  vill	  inte	  ha	  staden	  nedskräpad	  med	  
plast	  och	  karuseller,	  utan	  vill	  lyfta	  kulturen	  och	  visa	  den	  till	  besökarna.	  För	  oss,	  näringsidkare,	  är	  det	  också	  ett	  
sätt	  att	  kvalitetssäkra	  vårt	  arbete	  och	  få	  nya	  målgrupper.	  
	  
	  
Om	  KNA	  Design	  Market	  	  :: 
KNA	  Design	  Market	  är	  en	  kulturell	  förening	  –	  ett	  kollektiv	  av	  lokala	  kulturskapare,	  konstnärer	  och	  
konsthantverkare.	  Genom	  vår	  ideella	  förening	  skapar	  vi	  Kulturella	  events	  och	  utställningar.	  Vi	  verkar	  för	  
skapandet	  av	  en	  mötesplats	  och	  galleri	  i	  Karlskrona;	  en	  mötesplats	  där	  Blekingebor	  och	  
nationella/internationella	  besökare	  kan	  ta	  del	  av	  Karlskronas-‐	  &	  Blekinges	  Kulturella	  värld.	  


