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Kommande helg, 31 maj 
– 1 juni, arrangerar Anna 
Wernerliv från Lödöse sitt 
livs första konstutställning. 
Det sker i Folkets Hus dans-
salong i Lilla Edet där hon 
kommer att visa upp ett 25-
tal konstverk.

– Mina alster är unika i 
sitt slag. Det är moderna 
verk och jag använder mig av 
olika tekniker, säger Anna till 
lokaltidningen.

Anna Wernerliv, 26 år, är 
dotter till Elisabeth Ingvars-

son, som är en känd konstnär 
i dessa kretsar.

– Jag har målat hela mitt 
liv, men mer professionellt 
under de senaste tre åren. 
Det var en granne som upp-
täckte mina konstverk. Sedan 
dess har jag målat mer inten-
sivt och fått mycket positiv 
respons från omgivningen, 
säger Anna.

Utställningen invigs 
klockan tio på fredagsmor-
gonen.

JONAS ANDERSSON

Konstutställning i Lilla Edets Folkets Hus

Anna Wernerliv från Lödöse 
arrangerar en konstutställ-
ning i Lilla Edets Folkets Hus 
kommande helg.

Utställningen innehåller 
drygt 100 verk av en av Sveri-
ges mest folkkära formgivare 
och illustratörer, Stig Lind-
berg, mannen bakom servi-
sen ”Berså” och illustratio-
nerna till barnboken ”Krakel 
Spektakel”. Utställningen är 
producerad av Nationalmu-
seum & Dunkers Kulturhus 
och visas i förminskad form 
på Lödöse Museum från 1 
juni till 31 augusti. 

Stig Lindberg är för de 
flesta mest känd för sin servis 
Berså och för illustrationerna 
till barnboken Krakel Spek-
takel. Men Lindberg var en 
konstnär och designer med 
oerhört stor och bred pro-
duktion. Som Gustavsbergs 
konstnärlige ledare skapade 
han mängder av vackra och 

funktionella ting till det 
svenska folkhemmet. Han 
var också målare och skulptör 
med många utsmycknings-
uppdrag och formgav sani-
tetsporslin, omslagspapper, 
textilier, tv-apparater och 
mycket annat.

Lindberg föddes 1916 i 
Umeå. Mellan åren 1937 till 
1980 arbetade han på Gus-
tavsbergs Fabriker, många 
år som konstnärlig ledare. 
1957-1972 var han dessutom 
huvudlärare vid Konstfacks-
skolan. Han finns represen-
terad på flera svenska och 
utländska museer och har 
ställt ut sina verk på många 
platser runt om i världen. 
Hans sista stora uppgift var 
att tillsammans med kera-
mikern Sven Wejsfelt skapa 

två stenväggar på hotell Al 
Rashid i Bagdad. Lindberg 
avled 1982.

Utställningen Stig Lind-
berg väcker både förundran 
och igenkänning. Besökarna 
möter genom urvalet en 
mångfald av uttryck, och för-
hoppningsvis smittas man av 
den sprudlande kreativitet 
som föremålen representerar. 
Vid sidan av Stig Lindbergs 
många föremål visas filmen 
”Industriminnen” från 1957 
samt en ljudkuliss med Lind-
bergs favoritmusik.

Utställningen invigs 
söndag den 1 juni på Lödöse 
Museum med en design-
loppis – ta med vardagsföre-
mål från förr som du anser ha 
god design och som du vill 
sälja.

Sommarutställning på 
Lödöse Museum

INVIGNINGSFEST

JESSICA ANDERSSON
WCRT LEKLAND

31 MAJ & 1 JUNI - MUNKERÖDSV. 3 STENUNGSUND

www.stendahlsbil.se

Öppettider:  Lördag 10.00-15.00 Söndag 11.00 - 15.00 
Adress:  Munkerödsvägen 3A Steungsund (Vid bilprovningen) 

 Telelefon:  Daniel 0303-44 58 33 | Martin 0303-44 58 32 | Glenn 0303-44 58 31

 VÄLKOMMEN PÅ INVIGNINGSFEST HOS STENDAHLS BIL!
Vi har fl yttat och fi rar med en fest för hela familjen. 13.00 på lördag 31/5 kommer 
West Coast Rescue Team. Söndag 13.00 uppträder Jessica Andersson. Hela helgen 
har vi hoppborg, god mat, godis, erbjudanden på nya och begagnade bilar, tillbehör 
och massor av annat kul! Läs mer på vår hemsida och kom och fi ra med oss!

VOLVO C30 KINETIC FLEXIFUEL 1,8
Vi har 5st begagnade Volvo C30 i lager 
1500-3000 mil inkl. 2års garanti och 
service för endast 147.000:–.

147.000:–

JÄTTESTORT!

PREMIÄR VISNING NYA RENAULT!
Renault lanserar 4 nya modeller Grand 
Modus, Twingo, Clio Sport Tourer och Kangoo. 
Bilar som passar varje personlighet och behov. 


