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Lustenrundan fortsätter växa
I helgen är det dags för den sjätte upplagan av Lustenrundan, Forshaga
kommuns välbesökta konstrunda. I år har rundan hela 110 utställare på 29
utställningsplatser runt om i kommunen. Lustenrundan fortsätter växa,
hälften av utställningsplatserna deltar för första gången.
Sista helgen i augusti varje år fylls Forshaga kommun av konst och hantverk av
alla de slag. Lustenrundans utställningsplatser och ateljéerna har öppet 11-17
under lördag och söndag. I årets runda ställer konstnärerna ut allt från målade
tavlor till näverslöjd och glaskonst. På vissa platser anordnas även aktiviteter där
besökaren själv kan skapa konst eller uppleva något nytt.
Två konstverk från ARTSCAPE 2017 VÄRMLAND kommer att vara en del av årets
Lustenrunda. Konstverken har varit klara sedan slutet på juli men under
Lustenrundan lyfts de fram. Anna Nilsson är projektledare för Lustenrundan och
gör i år sin första runda.
– Jag är imponerad över den bredd och det engagemang som det lokala konstlivet
visar upp på Lustenrundan. Att vi i år har med kommunens konst och Artscape
känns därför väldigt positivt då det kan synliggöra det lokala konst- och
kulturlivet ännu mer.
På Klarälvsrummet vid Forshagaforsen ställer kommunen även ut en del av den
konstsamling som kommunen äger. Där kan man se konstverk av bland annat
Karin Broos och Lars Lerin men också mer lokala konstnärer så som Herman
Reijers och Siri Granfeldt.
Under våren har Forshaga kommun arbetat med att inventera och kartlägga
kommunens konst. Marie Hettwer, konstinventerare på kommunen berättar:
– När konsten kliver ut från gallerier och museum ger det invånare och besökare
möjlighet att ta del av konst i sin vardag. Eftersom kommunens konst i vissa fall
hänger inom verksamheter och ibland på kontor anser vi att det är viktigt att
tillgängliggöra den vid tillfällen så som Lustenrundan.
På lustenrundan.se finns information om samtliga utställare, bilder på konstverk,
information om utställningslokaler och var man kan fika under rundan.
Välkommen på invigningen av Lustenrundan som i år sker på Gamla
Kraftstationen den 26 augusti klockan 11.00.
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Marie Hettwer finns på plats på Klarälvsrummet (lokal nr 5) lördag
klockan 15-17 samt söndag klockan 11-12.
Per Lawén, kommunalråd, finns på plats vid Återvinningscentralen
Kvarntorp (lokal nr 18) klockan 13 på lördag och på Lärcenter (lokal nr 8)
klockan 15 på lördag.
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