1. TU DOR EX TRU DOR

Roland Borén, www.rolandboren.com
2 . G OST

Under en rundvandring svarar guiden nekande till att
Tjolöholm skulle inhysa ett slottsspöke. Eftersom varje
slott med självaktning bör ha ett sådant, skapade jag
ett.
Peter Eccher, petereccher@gmail.com
3 . ALL EY ES AN D EARS

off w i th t h e ir h e a d s !
Påskäggsutställning i Tjolöholms Slottspark
i samarbete med Konstepidemin i Göteborg

4 . HÅRFÄG RI NG

21 mars–3 maj 2015

Mona Wallstöm, www.monawallstrom.se

Inför årets utställning har påskharen och hela
staben av äggmålare rest bakåt i tiden, ända
till den alldeles nyvaknade renässansen i gamla
Tudorland. Men allt är sig ganska likt och
påminner faktiskt en hel del om Tjolöholm.
”Jag är visserligen galen”, funderar haren,
”men här i Tudorland verkar ju alla galna. Vill
man inte tappa huvudet, får man nog se till att
hålla i det!”
Per Agélii
Stranden
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Inspirationen till mitt ägg kommer från ett porträtt
av drottningen Elizabeth I av England, The Rainbow
Portrait som är målat mellan 1600-1602. På porträttet
bär hon en mantel som är översållad med ögon och
öron. Detta kan en läsa som att drottningen ser och
hör allt.
Idag är det andra som övervakar...
Pia König, piakonig.wordpress.com
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5 . VERRASSING SEI

'Wees niet verblind door uiterlijk.'
Patricia Vane, Nederland
6 . EVERY DAY, IS A P ERFE C T BLUE
SC REE N DAY

The egg is painted in blue screen colour, used in
experimental film making. Please, take part to help me
make a blue screen experimental Tudor film.
1. Step up on my blue screen painted egg and look out
in the sky
2. Ask someone to make a 10 second movie or a photo
off you on top of the egg, from the back, (use your cell
phone) and send it to: ullamogren@yahoo.se
Ulla Mogren
7. MAUSOLEUM

Tomas Ferm, www.tomasferm.com, spotcity.se
8 . U NDER KON STRU K TIO N

Min tanke är hos de som klädde på och klädde av.
Pia Mauno, www.piamauno.com
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9 . EVIL LITT LE EY E

I am an observer, an evil eye, a member of the unserveyed, shapeless league, with members on all continents
and on all the islands of the sea.
Pecka Söderberg, Pecka.soderberg@yahoo.com
10 . DIS CARDED Q U EEN

Sakad Dam, (Anne Boleyn)
Per Agélii, www.peragelii.se

Se motstående sida för förteckning över påskäggen

För ytterligare information och vid intresse för
inköp, kontakta projektledare Per Agélii, tel
073-057 65 79, peragelii@gmail.com.

WWW.KONSTEPIDEMIN .SE
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