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Pressvisning på Galleri Hamnmagasinet:  
Våga av Åsa Berndtsson och Ingrid Petersson 

I höst visar Åsa Berndtsson och Ingrid Petersson utställningen Våga 
på Galleri Hamnmagasinet. Välkomna på pressvisning onsdag 4 
september klockan 10.00.  

 
Åsa Berndtsson är keramiker och utbildad på HDK, Högskolan för design och 
konsthantverk, i Göteborg. Hon finns representerad på bland annat Värmlands 
museum och Thielska galleriet och har haft flera offentliga uppdrag inom 
konstnärlig gestaltning. Åsa Berndtsson om Våga: 
 

”Att använda andra material än lera och se vad som händer med dem i ett nytt 
sammanhang har alltid lockat mig. Utställningens titel är våga. Våga säga att en 
disktrasa kan vara ett konstverk, våga stå för dig själv mot strömmen, våga vara 
ensam. Egentligen är vi alla ganska små och ynkliga, operfekta, men i det finns en 
skönhet som jag försöker fånga i mina verk.” 
 

Ingrid Petersson är målare och grafiker, bosatt och verksam i Varberg. Hon är 
utbildad på Domens Konstskola i Göteborg och har deltagit i många utställningar 
i Halland och Västra Götaland. Om sin del av utställningen säger hon: 
 

”Mina bilder berättar om våra okända medhjälpare här på jorden. De talar om 
sin, och därmed vår, överlevnad. Mina arbeten har handlat om små okända 
varelser länge nu men jag tänker att det inte finns någon anledning att sluta 
intressera sig för dem, tvärtom. Amazonas brinner.” 
 

Våga visas på Galleri Hamnmagasinet under perioden 7 september– 27 oktober. 
Vernissage är lördag 7 september klockan 12.00. 
 

Välkommen på pressvisning 
När: onsdag 4 september kl. 10.00 
Var: Galleri Hamnmagasinet, Sjöallén 6 
 

Meddela gärna om ni planerar att komma genom att mejla till 
susanne.westerberg@live.se senast 3 september. Galleri Hamnmagasinet har 
öppet torsdag-söndag klockan 12-16. 
 

För mer information, kontakta:  
Susanne Westerberg, konstkoordinator  
Telefon: 076-618 33 66 
E-post: susanne.westerberg@live.se  
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