-------Italiassa vuosittain järjestettävä Fabriano inAcquarello -konventio näyttelyineen on kasvanut
kahdeksassa vuodessa Euroopan suurimmaksi kansainväliseksi akvarellitapahtumaksi,
Tapahtuman järjestää Fabrianon kaupunki yhteistyössä Italian In Arte Associationin kanssa.
Fabriano inAcquarello -konventioon maaliskuun lopussa osallistui tänä vuonna yli tuhat (1028)
akvarellistia 60 eri maasta. Tapahtuman ohessa järjestetyissä maaryhmien näyttelyissä oli valittuja
töitä yhteensä 851 ja vain yksi työ taiteilijaa kohti. Suomen edustajia oli 24, joista osa kuului
yhteispohjoismaiseen ryhmään Ruotsin, Norjan ja Ahvenanmaan edustajien kanssa.
Fabriano inAcquarello -näyttelyyn osallistuneet Suomen, Ruotsin ja Norjan akvarellit ovat lähes
kaikki nyt nähtävänä Galleria Akvartissa 25.7.-6.8.2017.
Fabriano - Città Creativa UNESCO - on uranuurtaja paperivalmistuksessa sekä tunnettu myös
laadukkaiden akvarelli- ja taidepainopapereiden valmistuksesta. Tässä keskisessä Italiassa,
Anconan provinsissa sijaitsevassa kaupungissa paperin valmistus alkoi jo 1300-luvun puolivälissä,
ja kaupunki kuuluukin keskiaikaisine rakennuksineen ja taidetapahtumineen UNESCOn tukemiin
kulttuurikohteisiin.
----------

The leader of the Finland group in Fabriano in Aquarello watercolour event (Italy) - Benita Suomi is also the Manager of Akvart Gallery in Helsinki (Finland). She had the idea to organize at Akvart
an exhibition showing here the watercolour paintings of the Finnish and other nordic Fabriano
artists.
The exhibition poster shows part of the amazing painting of the Swedish master Stanislaw Zoladz
who also kindly approved the idea and decided to participate.
Welcome all to our "Arte Nordica Fabriano" in Akvart 25.7.-6.8.2017 and you will see a collection of
the best watercolours.

Suomen ryhmän vetäjä Italian Fabriano in Aquarello -akvarellitapahtumassa - Benita Suomi - on
myös helsinkiläisen Akvart Galleriaosuuskunnan johtaja. Hän keksi ajatuksen näyttää Fabrianossa
olleet suomalaiset akvarellityöt vielä kotimaassa, ja mukaan saatiin myös muita pohjoismaisia
Fabriano-taiteilijoita.
Näyttelyjulisteessa näkyy Stanislaw Zoladzin upea maalaus - ruotsalainen mestari piti ajatuksesta
ja päätti osallistua tähänkin näyttelyyn.
Tervetuloa kaikki näyttelyymme "Arte Nordica Fabriano" 25.7.-6.8.2017, jolloin näet kansainvälisiä
tasokkaita akvarelleja.

Ledaren Benita Suomi för Finlands Fabriano In Aquarello, ett internationellt akvarellevenemang i
Italien, Fabriano, är också styrelseordförande för andelsgalleriet Akvart i Helsinki. Hon har
arrangerat en utställning här i Finland som uppvisar de flesta nordiska akvareller representerade i
Fabriano.
Bl.a. den världsberömde Stanislaw Zoladz deltar, vars arbete är avbildat på inbjudningskortet. Vi
välkomnar alla till utställningen "Arte Nordica Fabriano". Akvarellerna representerar en mycket hög
nivå på akvarellkonsten.

