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Kom i tid och unna dig en
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Boka bord!

Så har det åter blivit dags för Repslagarmu-
seets årliga teckningstävling på Tema Ivar 
Arosenius för Ale kommuns grundskolor.

Det har blivit en tradition att Repslagar-
museet anordnar en teckningstävling för Ale 
kommuns grundskolor på temat Ivar Arose-
nius. Nu är det dags igen att komma och se 
på alla bidrag som strömmat in. Samt rösta 
på desamma.

Förra året var det 100 år sedan konst-
nären Ivar Arosenius förblödde i sitt hem 
i Älvängen. Ivar hade drabbats av en hals-
infektion och på grund av sin blödarsjuka 
slutade det med döden. Ivar Arosenius blev 
blott 30 år gammal.

Hans konstnärsgärning hyllades stort, 
både här i kommunen med en egen Aroseni-
usdag i oktober, och stora konstutställningar 
både i Göteborg och på andra orter.

På Repslagarmuseet tycker man att Ivar 
Arosenius ska hyllas varje år och det görs 
med den årliga teckningstävlingen, så att nya 
generationer lär känna honom

I Älvängen är hans hus borta, men i Rep-
slagarmuseets Aroseniusrum kan man få en 
illusion hur han bodde och levde i Älvängen, 
men och också se många av hans bilder. Aro-
senius är så mycket mer än bara den kända 
barnboken ”Kattresan”. Aroseniusrummet 
är en inspiration för de barn som deltar i den 
årliga teckningstävlingen.

Kom och njut av årets teckningar. Passa 
också på att rösta på din favorit. Det vin-
nande bidraget får 1000 kronor till sin klass 
att göra något trevligt för. Röstsedlar ligger 
på museet och det går att rösta fram till den 
23 april.

Uppgiften för tävlingen är att göra en 
affisch inspirerad av Arosenius konst och 
som kan användas i något Aroseniusarrang-
emang.

Vinnarna presenteras den 25 april då 

museet anordnar en familjedag i Arosenius – 
en riktig lekdag. 

Under utställningen kommer några av de 
bidrag Ale gymnasium ställde ut på Konst-
museet i Göteborg visas. Uppdraget för dem 
var att välja ut ett av Arosenius verk och sätta 
in det i vår tid. Samma problem som Arose-
nius gestaltade finns fortfarande; orättvisor, 
maktmissbruk, kvinnomisshandel, passion 
och sorg.

Vernissage blir det fredagen 26 mars.

❐❐❐

Teckningstävling om Ivar Arosenius
– Traditionen lever vidare på Repslagarmuseet

Fredagen den 26 mars är det vernissage för 
teckningstävlingen om Ivar Arosenius på 
Repslagarmuseet i Älvängen.


