
kulturellt perspektiv sätter 
fokus på rättvisa. Förhopp-
ningsvis blir det också en 
utställning som kan väcka 
nya insikter.

alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   201316

EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
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ALAFORS. Hennes stora 
engagemang för rätt-
visa i världen och en 
hållbar miljö återspeg-
las i konsten. 

Alaforsbon Mirna 
Ticona de Burman, 
som har Bolivia som 
hemland, vill inspirera 
till att ta vara på sitt 
ursprung och sin kultur 
och genom utbyte mot-
verka diskriminering. 

Nu får hon ett ar-
betsstipendium på 19 
000 kronor. 

Hon är uppvuxen i Boli-
vias huvudstad La Paz och 
är aymaraindian. Hon har 
på nära håll upplevt den 
utbredda diskrimineringen 
av indianer och vet vad det 
innebär att bli särbehandlad 
på grund av sitt ursprung. 

– Jag kämpade mycket för 
rättvisa och identitet i mitt 
hemland och det arbetet 
fortsätter nu här i Sverige, 
berättar hon.

Mirna Ticona de Burman 

har läst två år på konsthög-
skola i Bolivia och det är med 
konsten som främsta redskap 
som hon förmedlar sitt bud-
skap. Hennes stora samhälls-
engagemang innefattar såväl 
miljöpolitik som integra-
tionsfrågor.

Akvarellmålningar före-
ställande vackra landskap 
som på ett brutalt sätt bryts 
av med rykande fabriker 
berättar om oljeraffinaderi-
ernas obarmhärtiga påverkan 
på miljön. 

–Jag är miljöaktivist och 
upprörs mycket av hur man 
kontaminerar jorden och det 
händer just nu i hela Syd-
amerika och på många andra 
håll i hela världen. Vi är alla 
en del av samhället och det 
är viktigt att engagera sig. 
Ingen är opolitisk. 

Första steget
Med ett nytt konstprojekt 
vill hon öppna upp dialogen 
mellan olika kulturer och 
skapa förståelse. 

Första steget blir att inter-

vjua många människor, både 
personer med invandrarbak-
grund och svenskar för att 
ta reda på hur de ser på sin 
kultur och vad de har för 
drömmar och erfarenheter.

– Jag kan inte bestämma 
nu hur jag ska gå vidare, det 
är en process. Jag vill inte 
spekulera utan ta reda på hur 
det verkligen är. 

Hon menar att det är 
viktigt att ta vara på sitt 
ursprung, även om man 
kommer till nya kulturer. 

– Jag kan inte ta min egen 

kultur och stoppa i fickan 
bara för att jag kommer till 
ett annat land. Därför vill jag 
öppna upp dialogen mellan 
olika kulturer för att skapa 
tolerans och för att kunna 
lära av varandra. 

Utifrån intervjuerna är 
sedan tanken att Mirna 
Ticona de Burman ska skapa 
konst som utifrån ett mång-

Målar för rättvisa
– Bygger broar mellan 
kulturer genom konsten
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Mångkulturell konst. Mirna Ticona de Burman får 19 000 
kronor i arbetsstipendium från Ale kommun för att kunna 
förverkliga sitt mångkulturella konstprojekt som ska öppna 
upp dialogen mellan olika kulturer. 
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Nu är lussekatten 
här och allt som hör 

Adventstiden till

ALAFORS. Ahlafors 
Bryggerier kom, sågs 
och segrade.

Deras nyproducerade 
Disponent Fredings 
Starkporter tog besö-
karna till Porterfesti-
valen med storm.

– En euforisk känsla 
när det förkunnades 
att vi vunnit katego-
rin bästa starkporter, 
säger Andreas Jacobs-
son, som ligger bakom 
segerreceptet.

Porterfestivalen i Göteborg 
har arrangerats sedan 2007 
och tilldrar sig stor upp-
märksamhet från bryggerier 
världen över. Novotel stod i 
vanlig ordning som värd för 
arrangemanget.

– Närmare 800 besökare 
räknades in. Det var utsålt 
flera veckor innan festiva-
len skulle till att äga rum, 
förklarar Andreas Jacobs-
son från Ahlafors Brygge-
rier som fanns med för allra 

första gången.
Festivalen till ära hade 

Andreas Jacobsson tagit 
fram ett helt nytt öl – Dispo-
nent Fredings Starkporter.

– Att vårt öl, i konkurrens 
med 19 andra sorter, skulle 
kamma hem förstapriset 
som bästa starkporter hade 
jag aldrig vågat drömma om, 
säger Andreas.

– Extra roligt eftersom 
det var festivalbesökarna 
som fick rösta. Vinsten 
bidrar naturligtvis till att 
sätta Ahlafors Bryggerier på 
kartan.

Välkända bryggerier som 
Brooklyn, Samuel Smith´s 
Old Brewery och Ocean 
Bryggeriet fick se sig bese-
grade av Ahlafors Brygge-
rier och Disponent Fredings 
Starkporter.

– Rostade toner i kom-
bination med sötma känne-
tecknar vårt vinnande öl.

Disponent Fredings 
Starkporter finns bara på fat 
och kommer därför inte att 
kunna köpas på Systembo-

laget.
– Däremot hoppas vi 

kunna finnas representerade 
på ett antal restauranger 
inom kort, säger Andreas 
Jacobsson.

Tappningen av Ahle Julöl 
är i full gång. Ahlafors Bryg-
gerier kommer att leverera 
halvlitersbuteljer till de 

närliggande Systembolagen 
i omgångar fram till jul-
veckan.

– Försäljningen har tagit 
ordentlig fart och nu har 
även Systembolaget i Ange-
red plockat in vårt julöl i sitt 
sortiment, avslutar Andreas 
Jacobsson.

JONAS ANDERSSON

Ett diplom som ett bevis för att Ahlafors Bryggerier tog 
hem förstapriset i kategorin starkporter på Porterfestiva-
len i Göteborg. Disponent Fredings Starkporter är fram-
ställt av Andreas Jacobsson. 

– Vann förstapris på Porterfestivalen

Diplomerat öl från Ahlafors Bryggerier

MIRNA TICONA DE BURMAN

Ålder: 40
Bor: Alafors
Familj: Maken Anders, döttrarna 
Uma 9 och Runa 5
Gör: Studerar på Billströmska folk-
högskolan och målar 
Ser fram emot mest i jul: Vara 
med familjen
Önskar sig i julklapp: Mer rättvisa 
i världen
Aktuell: Får Ale kommuns arbets-
stipendium på 19 000 kronor för 
sitt mångkulturella konstprojekt 
kring identitet och kultur. 


