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ÄLVÄNGEN. Statyn 
Bevingad, skapad av 
Thomas Brolin som en 
konstnärlig gestalt-
ning för att hylla Ivar 
Arosenius, kommer att 
avtäckas och invigas nu 
på lördag vid Älvängens 
resecentrum.

Arrangemanget inleds 
med Kulturskolans 
4Drums och invignings-
talare är kommunalrå-
det Mikael Berglund (M).

Samma dag invigs 
också utställningen 
Bevingad på Repsla-
garmuseet, där vi får 
möta konstnären bakom 
skulpturen. 

 
Ale kommun beslutade förra 
året att låta uppföra en konst-
närlig gestaltning för att hyl-
la konstnären Ivar Arosenius, 
som bodde och verkade un-
der en period innan sin död 
i Älvängen. Han hade där en 
mycket produktiv tid. Mål-
sättningen med den konst-
närliga gestaltningen är att 
skapa ett konstverk som kan 
upplevas av de boende och 
besökande i Älvängens cen-
trum. Konsten skulle vara 

poetisk och lekfull i Arose-
nius anda. Valet av konstnär 
föll på Thomas Brolin och 
skulpturen Bevingad. 

Skulpturen kommer att 
avtäckas på lördag. Efter 
invigningen på resecentrum 
fortsätter festligheterna på 
Repslagarmuseet. En kattpa-
rad, med Ivar Arosenius själv 
i spetsen, leder oss ned till 
museet.

– Allting började med att 
vi skulle ha en invigning av 
statyn, sedan tog jag kontakt 
med Repslagarmuseet som 
visade intresse av att göra 
något mer. Det blir en rik-
tigt trevlig lördag att se fram 
emot, säger kultursamordna-
re Sofie Pheiffer Rittfeldt.

Museet utlovar en rolig 
dag för både barn och vuxna 
i Ivar Arosenius anda. Det 
blir bland annat femkamp 
och quiz med fina priser, 
skattjakt, ansiktsmålning 
med mera.

Lekar som det var förr 
erbjuder styltgång, jättela-
byrintspel, snörlekar och 
mycket annat kul. Det ord-
nas rockringstävling.

Vi får följa med piraterna 
Tompa och Mackan i Long-
kalsong ut på de sju haven. 
De reser runt i världen och 
möter konstiga och roliga 
djur. Det blir allsång och 
mycket rörelser. En teaterfö-
reställning med mycket mu-
sik för barn i åldern 3-9 år.

Utställningen Bevingad 
har också premiär denna 
dag. Besökarna kan stifta 
bekantskap med Thomas 
Brolin, konstnären bakom 
skulpturen vid resecen-
trum, i en ny utställning 
på Repslagarmuseet. Tho-
mas Brolin är en mångsidig 
och kunnig konstnär som 
arbetar som målare och 
skulptör och formgivare. 
Thomas behärskar många 
olika material och tekniker. 
I måleriet blir det mest 
olja och blandteknik och i 
skulpturen trä och betong.

JONAS ANDERSSON

Staty avtäcks och utställning invigs

Nu på lördag avtäcks statyn 
Bevingad vid Älvängens rese-
centrum och parallellt invigs 
utställningen med samma 
namn på Repslagarmuse-
et. Konstnären Thomas Brolin 
�nns på plats för att möta be-
sökarna.

Lördagen erbjuder också barnteater med Longkalsong på 
Repslagarmuseet i Älvängen.  

 


