
Lidköping fyller 575 år
och vi firar det

med en konstpromenad 
runt Lidan!

Konsten kan ge oss nya perspektiv 
på vår fina stad, den kan berika 
stadsrummet och skapa trivsel 

men också väcka frågor och diskus-
sion. Genom konsten kan vi se sta-

den genom nya ögon, kanske börjar 
vi se sådant som vi har glömt bort 
att vi har? Eller så kanske nya fa-

voritplatser skapas?

Genom att följa ett promenadstråk 
som tar oss runt Lidan och in i 

Stadsträdgården har du möjlighet 
att ta del av samtidskonst som är 
både lekfull, vacker och utmanade 
och ibland står i kontrast till den 
konst som redan finns i vår stad. 
Det skapar fina dialoger mellan 

verken men får oss också att fun-
dera på vad samtidskonst är och 

hur den kan påverka vår offentliga 
miljö. Tankarna kring vad konst är 
och kan vara utvecklas hela tiden.  
Det samma gäller tankarna kring 

staden och vilka funktioner den ska 
fylla.

Vi ser fram emot en härlig sommar 
full med konst och nya perspektiv!
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I år fyller staden 575 år och Vänermuseet 
fyller 25 år. Tillsammans bär vi stadens 
historia och framtid. Kung Kristoffer av 
Bayern gav Lidköping stadsprivilegier 1446 
men långt innan det bodde det människor 
på platsen. De handlade på torget, skvall-
rade, flirtade och arbetade, precis som idag. 
Dagarna fylldes med innehåll. 

Bilderna på Torgbron kan du även se på 
Vänermuseet, och mycket mer, i den nya 
permanenta utställningen Berättelser från 
Lidköping. Museet vill på detta vis delta i 
firandet av Lidköping och alla människor 
som levat här genom seklerna.

Strålande tider!
17 juni - 22 augusti

BILD-
UTSTÄLLNING

PÅ TORGBRON

       Anna Sörenson Rydh
        Alla blir glada

Ett piller för huvudvärken, ett piller mot polle-
nallergin, ett piller för att inte bli med barn eller 
ett piller för att inte vara ledsen. Den moderna 
medicinen har förändrat vår syn på kroppen och 
våra förväntningar på vad den ska kunna och hur 
den ska bete sig. Ett vaccin som ska rädda värld-
sekonomin. Längder med lysande piller, det ena 
vackrare än det andra, med växande förväntning-
ar. Jag trodde aldrig att jag skulle leva i en tid där 
alla bär munskydd till vardags men precis som 
Damien Hirst sa om sitt verk ”Pharmacy”; ”It’s also 
like a contemporary museum of the Middle Ages. 
In a hundred years time this will look like an old 
apothecary. A museum of something that’s around 
today.”(källa Tate Modern) Dagens medicin är 
morgondagens sorliga bevis på att även vi försökte 
övervinna döden.

       Anna Sörenson Rydh
        Banana Cone

Jag har alltid varit förtjust i skalförskjutning. En 
stor glass i plast utanför kiosken eller den stora 
uppblåsbara bananen över frukt-disken. Det försto-
rade objektet vänder uppochner på verklighetens 
skala, perspektivet förändras och jag måste använ-
da både min syn och min kropp för att jämföra, och 
få en uppfattning om det tillsynes bekanta, men 
likväl främmande föremålet. Jag arbetar mycket 
med kollage och plötsligt en dag dök den banan-
mönstrade triangeln upp i den svenska skogen, och 
jag kände direkt att jag ville se den i verkligheten.

Född 1983. Bor och verkar i Stockholm. Utbildad vid Umeå 
Konsthögskola, Pratt Institute, Brooklyn, New York och Post-
hogeschool voor Podiumkunsten i Bryssel.

       Anna Sörenson Rydh
        Rainy Cloud

Prins Eugens ”Molnet” från 1896 är en liten olja 
på duk, den avbildar ett moln men beskriver 
också ett tillstånd; det besjälade landskapet 
och naturens mystik. Samtidigt är det bara ett 
moln, ett ”vanligt” moln. Jag har varit förtjust i 
målningen sen jag var liten och fick först långt 
senare höra att man ibland tolkar molnet som ett 
självporträtt, prinsen som inte passade in bland 
konstnärerna och svävade lite ovanför allt. 

Ett moln i plast: ett fåfängt försök att fånga det 
som är magiskt med naturen. Uppblåst med en 
liten fläkt, det regnande guldet är gjort i guld-
färgad folie. Så tragiskt långt ifrån allt som är 
vackert med ett riktigt moln eller ett riktigt regn. 
Tragiskt, men också romantiskt i sin strävan att 
vilja avbilda det fantastiska och för mig en bild 
av det konstnärliga arbetet, som alltid försöker 
avbilda det som inte riktigt går att fånga.

       Filippa Nilsson Kallhed
        Drömmare

I skulpturen Drömmare har jag inspirerats och 
lekt med bilden av klassiska byster och monu-
ment som porträtterar betydelsefulla personer. 
I min version har den jätteöron från en mas-
keradaffär och en lång, hängande näsa. Verket är 
på sätt och vis ett självporträtt eftersom den tar 
sin utgångspunkt i en avgjutning av mitt eget 
huvud. Det är så här jag vanligtvis jobbar; min 
kropp är mitt skulpturmaterial som jag för sam-
man med andra delar i en intuitiv process där nya 
former och narrativ bildas.

Drömmare är resultatet av leken som sker i det 
privata rum som ateljén är för mig. Det är en 
plats där jag gör saker för mig själv och där jag 
tillåts ge efter för mina ingivelser. Infallen före-
vigas genom formtagning och transformeras till 
ett beständigt material. Gesterna som från början 
var ämnat för eget bruk har nu blivit till något 
väldigt publikt i form av en skulptur på en kons-
tutställning.

Född 1986. Bor och verkar i Stockholm. Utbildad vid 
Konstfack.

       Tim Timmey
        Krokodil

Det jag fastnade för direkt var gräsytan intill vat-
tnet. Vad passar inte bättre än en krokodil på den 
platsen. Formen och den glada färgen ska skapa 
glädje och positivitet för betraktaren. Den tilltalar 
både barn och vuxna.

Född 1981. Bor och verkar i Höganäs.

       Ellinor Augustini
        Banana Pole Dance

Lera är bra om du vill avbilda och problematisera. 
Med leran kan en snabbt närma sig
nya stämningar. Symboler och vardagliga ting som 
du kanske redan har en föreställning
om förvrängs och måste omtolkas. I verket Banana 
pole dance är stora pärlor och bananer uppträdda på 
ett metallrör. Två av bananerna går att arrangera

       Malin Gabriella Nordin 
        Järtecken

Skulpturen Järtecken är konstruerad i järnplåt och 
målad för hand med färg anpassad för väder och 
vind, på så vis kan den existera i samklang med 
omringande miljö. Den står stadigt i kargt väder 
och tar ut svängarna när dess vinklar och solens 
strålar samverkar för att skapa skuggspel som 
förlänger och förvränger skulpturens former.

Född 1988. Bor och verkar i Stockholm. Utbildad vid Ber-
gen Academy of Art and Design i Norge.

       Ellinor Augustini
        Trinkets

Pärlorna i halsbandet Trinkets och är tillverkade 
med extruder teknik i stengodslera. Varje pärla 
bränns och glaseras sedan på olika sätt, doppas, 
penslas eller droppas med glasyr i olika lager för 
att få olika ytor att smälta ihop och ge varje pärla 
ett unikt uttryck. Texturen på varje pärla varieras 
mellan glatta glasyrer och lerans råa skrovliga yta 
som inbjuder till en taktil upplevelse. Lera är det 
absolut sämsta och tyngsta materialet att tillver-
ka ett halsband av. Här så stort att det skulle kros-
sa dig om du satte det på dig.

Född 1985. Bor och verkar i Göteborg. Utbildad vid Hög-
skolan för Design och Konsthantverk.

I Björn Wessmans landskapsmålningar 
klingar färgerna och naturen sjuder av 
energi och närvaro. Det stora formatet 
i kombination med förmågan att fånga 
platsernas andemening gör att betrak-
taren bjuds att kliva in i målningen för att 
möta platsen, färgerna och känslorna.
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Upplev Björn Wessmans
glödande landskapsmåleri!1
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om. Storleken har betydelse, när vi ser något vi 
är vana att se som litet och skört bli stort och 
svulstigt dyker andra tolkningsmöjligheter upp. 
Med ett surrealistiskt formspråk kan känslor och 
stämningar förstärkas i installationen och när 
lerans humor och lekfullhet möter verklighet och 
allvar skapas en dubbeltydlighet som öppnar upp 
för ifrågasättande och diskussion.


