
Ett projekt av konstnärer i Norsesundsgruppen 
och deras vänner i samarbete med butiker 
på Kungsgatan i Alingsås. Vi är en del av 

Framtidsveckan i Alingsås, 22 till 30 mars 2014. 
Vernissage på lördag 22 mars kl 12-14.

Norsesundsgruppen är en grupp konstnärliga utövare med   
anknytning till Norsesund som ligger på gränsen mellan 
Alingsås och Lerum. Gruppen har funnits sedan år 2000      
då Stationen i Norsesund fick nytt liv som restaurang.

Sedan dess har Norsesundsgruppen anordnat årliga konst-
vandringar i början på hösten och ibland andra konst- och 
kulturevenemang. Från stationen i Norsesund kan man      
promenera genom skogen och besöka våra ateljéer och 
konstevenemang längs vägen. Årets tema för det öppna 
konstprojektet är ”Skogens hemligheter”.

Norsesundsgruppens konstvandring kommer att genomföras
i Norsesund 23-24 och 30-31 augusti 2014. Välkommen!

I vår utställning ”Utblick - Konst på Kungsgatan” delar vi    
med oss av våra tankar och visioner kring framtiden. Vi tror 
att det nytänkande som finns i konsten är viktigt för att se 
saker ur ett annat perspektiv.

Vill du vara medlem av Norsesundsgruppens Vänner och 
stödja vår konstverksamhet, bidra med valfritt belopp till 
bankgironummer 108-9077. Glöm ej skriva ditt namn och                  
e-postadress.

Läs mer på www.norsesundsgruppen.se

I samarbete med butikerna längs Kungsgatan ställer vi 
ut ett eller flera konstverk i deras skyltfönster. Det är 
målningar, teckningar, skulpturer och konstinstallationer 
av olika slag. Verken knyter på olika sätt an till tankarna i 
Framtidsveckan.

Vår produktion och konsumtion kommer att vara mer lokalt 
förankrad i framtiden, eftersom ekonomin då blir mindre 
beroende av omvärldens svängningar. Vi behöver gynna de 
lokala företag vi har och handla Alingsåsproducerat samt 
svenskproducerat i första hand. Detta för att göra 
oss mindre känsliga när de fossila bränslena i världen 
blir en bristvara och transporter allt dyrare.

Ett av Framtidsveckans mål är att skapa handlingskraft 
och visioner och visa att Alingsås kommun rymmer stora 
möjligheter. 

I detta har konsten och kulturen en viktig roll. Med vår 
konst vill vi väcka tankar och föra ett samtal om vår 
gemensamma framtid. Detta är den röda tråd som förenar 
alla våra konstverk. Sinsemellan kan de vara mycket olika.
 

Välkommen att ta del av vår utställning längs Kungsgatan!

UTBLICK

Omställning

Alingsås

I samarbete med:

och butiker på Kungsatan
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Karta över konstverken och butikerna
1    ANNELI HOLMBERG BERG
STEP BY STEP    
Jag tänker på hur många skor som just nu går omkring med någon, 
men känner sig ändå tomma. Nobody home! Är vi medvetna att de steg 
vi tar nu, speglar och leder till framtiden?

2 / 3    EVA STÅLSJÖ
2 - KANOT-SAFARI - ett spel och en saga. En framtidsvision.
3 - VALLMOBLOMMANS HEMLIGHET

8    GRETA WARGH
UBUNTU-ARTPROJECT´S  
”Jag är för att Du är!” min hyllning till Nelson Mandela. Lasergraverad plexi-
konst. Foto på handmålad bodyart. Lampskulpturer, ”Konsten att återvinna”. 
Ons 26/3 kl 17:30 mångkulturell musik- och konstupplevelse!  
www.gretawargh.se

10    LEON LEWANDOWSKI
HÅLLBAR SATIRKONST  
Satirteckningar som speglar våra tankar kring omställningsprocessen av      
vår livsstil. Även svåra frågor mår bra av lite distans och humor.   

9    KARIN FLODHAMMAR
DRÖMMEN OM VÅR SYSTER MARS 
Länge trodde man att det fanns liv på Mars. Man tyckte sig se kanaler, 
odlingar och vilda skogar på dess yta. Liknade marsianerna oss? 
Eller var de vildar? Måleri, skulptur, objekt.                              
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6    LOTTA CRONANDER
I MELLANRUMMET FÖDS ETT BARN   
Bilder skapade i tacksamhet, kärlek och vördnad inför Moder Jord.           
Moderskapet i sin helhet, i vilket jag ser en kraftfull och oändligt vacker   
port mellan det förflutna, nuet och framtiden.

4    KARIN ANDERSSON
LIV - skulptur                                    karinanderssonlada@hotmail.com

5    KARIN ELMGREN
I DINA KLÄDER - Installation av blandade material.

7    HELENA MARIKA EKENGER & AGNETA SEGERFELT
FINSKT ORDSPRÅK       Bonad
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14    WALLY BERG
FLAMENCODANSARE
Dans, rörelse, kropp, passion. Musik, kraft, glädje, uttryck.
Sång, känsla, mänsklighet, samspel.                         www.wallyberg.se        
   

11    CHRISTINA FRENDIN WESTER
FYRA ELEFANTER
christina@frendin.net

12    ANN-CI SJÖBERG LIFMARK
MJÖRN...  målad i olja och akvarell under ett år.

13    ARNE LIFMARK
STRUKTURER...

19    MAJLIS DAVIDSON
REDSKAP                  Med nödvändighetens hantverk formades                      
redskap att underlätta sysslor präglade av de som handhaft dem. 
Tiden byter fot. Ny teknik och material lämnar andra avtryck. 
Hur kan vi påverka att erfarenheter ej gå förlorade?

20    INGEMAR MAGNUSSON
SAVFE THE NATURE 
Låt inte naturen enbart bli en mediaupplevelse ! Bilden är anaglyf  och         
bör ses genom den rödblåa rutan på fönstret ! 
http://sites.google.com/site/krajnurverk

Kontakt med Norsesundsgruppens medlemmar
www.norsesundsgruppen.se            kontakt@norsesundsgruppen.se
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15    PATRIK GUNNAR HELIN
SVENSK KO MED ATTITYD  
Rebellisk vegankossa i fager guldram, Patrik Gunnar kallar sig visuell           
artist och jobbar med högkvalitativa bildlösningar. www.ketchup.se  

17    BARBRO KANSKI
SE GLÄDJEN I FRAMTIDEN  
Vi ser in i framtiden – det är vågat, det är mystiskt och här kan anas 
skepnader, fåglar stimmar och kvinnor gestaltar. Jag är konstnären som 
söker kopplingen mellan historien och framtiden!

18    RAUL VALDIVIA skrotkonstnär
LÅT PLÅTEN BLOMMA

16    HELENA MARIKA EKENGER & AGNETA SEGERFELT
FINSKT ORDSPRÅK Björk


