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NÖDINGE. Cecilia Lund-
berg går tredje året på 
samhällsprogrammet i 
Ale gymnasium.

Nu är hon i full gång 
med sitt projektarbete.

Torsdagen den 30 
september bjuder hon 
in till vernissage på 
Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Utställningen på Repslagar-
museet, med egna målade 
verk, är en del i Cecilia Lund-
bergs projektarbete. Peng-
arna som konstförsäljning-
en kommer att inbringa ska 
gå till ett välgörenhetspro-
jekt i Röda Korsets regi, som 
vänder sig till våldsutsatta i 
Sydamerika.

– Jag kommer att ha ett 
teoretiskt arbete kring det, 
om könsrelaterat våld. Jag ska 
också göra en kritisk gransk-
ning av de svenska välgö-
renhetsorganisationerna och 
bland annat undersöka hur 
skandalen inom Röda Korset 
med Johan af Donner har 
påverkat allmänhetens atti-
tyd, säger Cecilia.

Tavlorna som Cecilia 
Lundberg kommer att visa 
och sälja är en blandning av 
nyproducerade verk, men 
även alster som har några år 
på nacken.

– Jag var väldigt aktiv 
när jag gick på högstadiet. I 
somras återupptog jag må-
landet med anledning av 
mitt projektarbete. Tekniker-
na som jag använder mig av 
varierar, från blyerts och kol 
till akvarell och tusch. Det är 
egentligen bara oljemålning-
ar som inte finns represente-
rade, säger Cecilia.

– Förhoppningsvis ska min 
utställning locka många be-
sökare. Gästerna kommer att 
bjudas på tilltugg, något gott 
att dricka och lite musikun-
derhållning. De tavlor som 

folk köper får de ta med sig 
hem direkt. Det är först till 
kvar som gäller, förklarar Ce-
cilia och tillägger:

– Priset på tavlorna 
kommer att vara lågt med 
syftet att folk ska solidaritets-

köpa. Pengarna går ju trots 
allt till ett välgörenhetspro-
jekt.

ALAFORS. Pelarteatern 
i Alafors rustar för 
stordåd.

En tung, brutal och 
mycket känslosam pjäs 
om Danny och det vida 
blå havet har premiär 2 
oktober.

– Ingen kommer gå 
hem oberörd, lovar 
Janina Schmidt och 
Patrick van’t Hof som 
spelar rollerna.

Det är en utmanande pjäs för 
både publik och skådespela-
re. Känslorna svallar fram och 
tillbaka. Handlingen kastar 
sig mellan kärlek och hat, 
från glädje till sorg och även 
mellan hopp och förtvivlan. 
Scenerna är laddade och det 
tar på krafterna att framfö-
ra pjäsen som utspelar sig i 
Bronx. En man och en kvinna 
träffas på en bar. Över några 
öl börjar den ena bekännel-
sen efter den andra att läcka 
ut. Det är tragik på hög nivå, 
men är det sant? Ifrågasättan-
det finns där 
hela tiden 
och från ett 
tydligt förakt 
utvecklar sig 
plötsligt en 
kärleksrela-
tion och en 
dröm om ett 
vanligt liv.

– Det är 

krävande att spela med så 
starka känslor och mellan så 
stora ytterligheter. Ena stun-
den är vi förälskade och ny-
fikna, i nästa andetag spottar 
vi på varandra, säger Patrick 
van’t Hof som inte själv har 
stått på scen de senaste fyra 
åren.

– Men den här lockade 
verkligen och den väcker så 
mycket känslor. Vi har nog 
förändrat vår syn på saker 
och ting under repetitioner-
na. Förhoppningsvis gör den 
det för publiken också.

Desperat kärlekshistoria
Janina Schmidt beskriver 
pjäsen, som hade premi-
är i New York första gången 
1984, som en desperat kär-
lekshistoria.

– Den är svår att släppa, ex-
tremt utmattande, men väl-
digt intressant för någonstans 
så handlar den om Svensson. 
Vi har lagt upp den i två akter 
och det är inte bara för att vi 
måste få hämta andan, publi-
ken kommer också behöva re-

flektera över vad de har sett, 
säger Janina.

Släppa hämningar
Jenny Korhonen står för 
regin, men är också Patrick 
van’t Hofs flickvän. Det är 
värt att beakta med tanke på 
pjäsens karaktär och innehåll.

– Det var lite speciellt 
i början att se pojkvännen 
hångla på scen… Den inne-
håller heta scener och både 
Patrick och Janina har förmå-
gan att gå in i sina roller och 
släppa alla hämningar. Regi-
mässigt är det en tuff uppsätt-
ning och hade jag inte känt 
båda så bra vet jag inte om det 
hade fungerat.

Handlingen är mörk, men 
av det som visades upp förra 
söndagen finns det också ett 
imponerande tempo och en 
härlig dramatik. Det finns an-
ledning att se fram mot pre-
miären.

Projektarbete till förmån för våldsutsatta
– Cecilia visar konst på Repslagarmuseet
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Cecilia Lundberg på Ale gymnasiums samhällsprogram gör 
ett projektarbete där hennes egenmålade tavlor spelar en 
central roll. Torsdagen den 30 september arrangerar hon en 
utställning på Repslagarmuseet i Älvängen.

En brutal och krävande pjäs
– Snart premiär för Danny och det vida blå havet

Patrick van’t Hof och Janina Schmidt har antagit en stor utmaning med pjäsen Danny och 
det vida blå havet som har premiär på Pelarteatern i Alafors 2 oktober.
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100:- rabatt 
på AHA/PHA behandling!

fräsch hud
mindre rynkor
jämnare hudton
vacker lyster
mycket fukt

*Köp rengöringsgelé och valfri creme 
ur Primaluce så medföljer resekitet.

Lyxigt resekit på köpet!* 
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