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Under våren har vi på Rian kunnat glädja 
oss över att våra besökare hittat tillbaka 
efter pandemin. Det känns som att det 
efter två år av försiktighetsåtgärder och 
restriktioner finns en törst efter fysiska 
upplevelser och möten. Och museerna 
står redo! I Falkenberg ser vi fram emot 
att under sommaren ta emot besökare 
till både Rian och hembygdsmuseet 
liksom till föredrag, stadsvandringar och 
lovaktiviteter. 

För Rian var det en stor framgång 
när Statens kulturråd i början av året 
meddelade att museets designverksamhet 
lyfts in i kultursamverkansmodellen. 
Det innebär att Rian från och med i år 
kommer få statligt stöd via kulturrådets 
överenskommelse med Region Halland. 
Samtidigt höjde också Region Halland 
sitt eget anslag till museet. Strax 
därefter beviljade Boverket bidrag till en 
tillgänglighetsanpassning av museets hiss. 
Sammantaget innebär de nya bidragen 
en stärkning av Rians möjligheter att 
utveckla museiverksamheten och erbjuda 
engagerande kulturupplevelser för fler.

När det säkerhetspolitiska läget kastar 
mörka skuggor över världen blir det än 
viktigare att museerna i sina verksamheter 
betonar sin roll som öppna, demokratiska 
mötesplatser. Under våren har Rian 
också tillsammans med bl.a. SVID, Svensk 
Form, Vandalorum och Form/Design 
Center i Malmö deltagit i en insamling för 
UNHCR:s arbete i Ukraina. Ett stort tack 
till alla som bidragit!

Vi hoppas att många kommer ta del 
av det rika utbud inom design, konst 
och kulturhistoria som ryms i vårt 
sommarprogram.

Varmt välkommen till Rian!

Love Jönsson

Museichef

Välkommen  
till Rian!



Lisa Larson

Lisa Larson – En resa genom åren
21/5 – 28/8

Lisa Larson har sedan 1950-talet skapat 
keramik som gått rätt in i hjärtat på 
miljontals människor. Humoristiska djur, 
känsligt utförda barnporträtt och kraftfulla 
kvinnogestalter tillhör hennes återkom-
mande motiv. Rians stora utställning 
sommaren 2022 presenterar Lisa Larsons 
konstnärskap i hela dess bredd och gläntar 
på dörren till hennes kreativa process. 
Vid sidan av serietillverkade föremål visas 
även prototyper, unika objekt och skisser 
samt folkkonstföremål som Lisa Larson 
köpt under resor världen över och låtit 
sig inspireras av. Utställningen bygger 
på Lisa Larsons egna samlingar och 
innehåller mycket som tidigare inte har 
visats. Föremålen i utställningen formar 
en berättelse om mer än sju decennier 

av arbete, skapande fantasi och en stark 
kärlek till leran som material – en livsresa 
med keramiken.

Utställningen presenterar Lisa Larson i 
helfigur genom ett rikt urval av hennes 
verk – från träfigurer hon skar som 
tonåring, till de populära stengodsfigu-
rerna från Gustavsbergs porslinsfabrik, 
hennes frilansformgivning för olika pro-
ducenter och de senaste årens design-
uppdrag för japanska tillverkare. Vid sidan 
av Lisa Larsons egna arbeten innehåller 
utställningen också verk av konstnärskolle-
gor som hon inspirerats av eller stått nära, 
bland andra Stig Lindberg, Endre Nemes 
och Torsten Renqvist. De flesta av dessa 
verk kommer från Lisa Larsons privata 
samling. Tillsammans tecknar de en bild 
av det konstnärliga sammanhang som hon 
varit en del av. 

Lisa Larson (f. 1931) slog igenom som 
nyanställd formgivare på Gustavsbergs 
porslinsfabrik på 1950-talet och blev 
snabbt känd för sina uttrycksfulla, moder-
nistiska figurer och kärl i stengods. Hennes 
skicklighet i att med små medel fånga 
de karakteristiska dragen hos ett djur 
eller en människa har gett henne många 
beundrare. Hon har också uppmärksam-
mats för sitt sätt att ta tillvara på materia-
lens inneboende uttrycksvärden och kon-
traster – ofta har hon undvikit heltäckande 
glasyr på föremålen och i stället framhävt 
den oglaserade leran.

Under 2000-talet har Lisa Larsons arbete 
fått en ny och stor publik i Japan. Hon är 
fortfarande yrkesverksam som formgivare 
och har under de senaste åren presenterat 
flera nya modeller tillverkade av Keramik-

studion Gustavsberg och olika japanska 
producenter. Inför utställningen på Rian 
har Lisa Larson låtit Keramikstudion Gus-
tavsberg ta fram en ny stengodsfigur i form 
av en elefant med unge som under ett år 
endast kommer att säljas på Rian. En andel 
av försäljningsintäkterna tillfaller Världsna-
turfonden (WWF).

Utställningen Lisa Larson – En resa genom 
åren är framtagen av Rian i samarbete 
med en japansk utställningsproducent och 
premiärvisas nu i Sverige efter att först 
ha turnerat till sju visningsplatser i Japan 
2020–2021. Till utställningen finns en 
rikt illustrerad, 160-sidig katalog. Utställ-
ningen är formgiven av TAF Studio och 
genomförs med stöd av Barbro Osher Pro 
Suecia Foundation samt företagspartnern 
Eriwood.

Lisa Larson, Kalle från serien Larsons ungar, gjutet stengods, 
Gustavsbergs porslinsfabrik, i produktion 1964-1980.  

Foto: Alvaro Campo

Lisa Larson, stående kvinnofigur, handmodellerat stengods, 
Gustavsbergs porslinsfabrik 1969. Foto: Alvaro Campo

Lisa Larson, Samhällsdebatten, gjutet stengods, Gustavsbergs 
porslinsfabrik, i produktion 1969-1974. Foto: Alvaro Campo

Lisa Larson, elefant med unge, gjutet stengods, Keramik-
studion Gustavsberg, produktionsstart 2022. Säljs med 

ensamrätt i Rians butik. Foto: Rian
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Unplugged

Unplugged – Visioner för en vardag 
med begränsad el
PROJEKTRUMMET 
21/5 – 28/8

Vår vardag blir allt mer uppkopplad och 
beroende av el samtidigt som tillgången 
på el kan bli osäkrare i framtiden. Hur ska 
det gå ihop? I utställningen Unplugged 
presenteras visioner för en vardag där 
elförsörjningen ibland är begränsad. 
Samtidigt utmanas idén om att vi behöver 
ständig och obegränsad tillgång till el för 
att leva ett gott liv. 

Om vi i Sverige ska sluta använda 
fossil energi behöver vi mer fossilfria 
energikällor, som vindkraft och solkraft. 
Men tillgången på sådan el varierar med 
väder, årstid och tid på dygnet. Dessutom 
tar det tid att bygga ut kapaciteten. 

En möjlighet för att snabbt minska 
användningen av fossil energi är att både 
hushåll och andra aktörer i samhället 
accepterar att det då och då blir kortare 
strömavbrott eller begränsningar i hur 
mycket el vi får använda. Det kanske låter 
besvärligt, men tänk om vi kan förbereda 
vår vardag för sådana störningar – om 
störningarna kan bli en del av ett gott liv.

Utställningen Unplugged i Projektrummet 
presenterar utmaningar och möjligheter 
med en vardag som är mindre beroende 
av el. Bland annat visas hur produkter 
som vi använder i vardagen skulle kunna 
designas annorlunda för att förbereda 
oss för störningar. Unplugged är en 
del av forskningsprojektet Design för 
en energiresilient vardag som drivs av 
Chalmers, RISE och Boid i samarbete med 
HSB Living Lab.

Illustration av Boid

Guidade 
visningar
Följ med på en av våra guidade visningar 
av museets aktuella utställningar. Alla 
visningar ingår i entrébiljetten och pågår i 
30 minuter. 

Vardagar kl. 12.15 

Maj:  
Tisdag 24/5, fredag 27/5, tisdag 31/5 
 
Juni:  
Onsdag 1/6, fredag 10/6, torsdag 16/6, 
tisdag 21/6, onsdag 22/6, tisdag 28/6, 
onsdag 29/6

Juli: 
Tisdag 5/7, tisdag 12/7, torsdag 21/7,  
fredag 22/7, onsdag 27/7

Augusti: 
tisdag 16/8, onsdag 24/8, fredag 26/8

Helger kl. 13.00 

Maj: 
Lördag 28/5, söndag 29/5 

Juni:
Söndag 5/6, lördag 11/6, söndag 12/6 

Juli:
Söndag 3/7, lördag 23/7, söndag 24/7 

Augusti:
Lördag 20/8, söndag 21/8

Vid stor publiktillströmning under 
sommaren kommer Rian att försöka 
erbjuda fler visningar. Titta under rubriken 
Aktuellt på webbplatsen rian.se för  
uppdateringar.

GUIDADE VISNINGARDESIGNUTSTÄLLNINGAR



Philip Warkander

Lisa Larson
A

 Journey through T
im

e

前  売  券  一般  800円   　発売期間  2月22日（月）から4月9日（金）まで

リサ・ラーソン展
4.10 6.132021 sat sun

《ライオン（マキシ）/\アフリカシリーズ》製造1968年－　

作品画像 ／ ©Lisa Larson/Alvaro Campo

セブン-イレブン、ローソンチケット（Lコード：35502）、インフォメーションセンターえん（メディアシップ1Ｆ）、
シネ・ウインド、新潟市美術館、新潟市新津美術館　※NIC新潟日報販売店でもお取り寄せできます。

前売券取扱所

《ブルドック（マキシ）》製造1972－1980年代　

創作と出会いをめぐる旅

開館時間  午前10時～午後5時（観覧券販売は午後4時30分まで）

休  館  日  月曜日（ただし4月26日、6月7日は開館）

観  覧  料  一般  1,000円／大学・高校生  800円／中学生以下  無料

《ネコ/大きな動物園シリーズ》製造1958－1979年

《木製のトリ》1970年

《気球/トラフィックシリーズ》1971－1973年

《日本女性》製造1958-1973年

《飛行機/トラフィックシリーズ》1971－1973年

〒956-0846 新潟市秋葉区蒲ヶ沢109番地1
（花と遺跡のふるさと公園内、新潟県立植物園となり）
TEL.0250-25-1300　http://www.city.niigata.lg.jp/nam/

http://twitter.com/niitsuartmuseum

http://www.facebook.com/niitsuartmuseum/

※有料 20 名以上は団体料金で2割引　※新潟県立植物園および新潟市新津鉄道資料館の入館券を持参の方は2割引 
※障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は無料 （手帳をご提示ください）
※2度目はオトク！リピーター割引（2回目の来館時、本展半券のご提示により、本展の2回目のご来場は団体料金でご覧いただけます）

主　　催／リサ・ラーソン展2021新潟展実行委員会、
　　　　　新潟市新津美術館、新潟日報社、UX新潟テレビ21
後　　援／スウェーデン大使館
特別協力／リアン・デザイン・ミュージアム
協　　力／フィンエアー、フィンエアーカーゴ 
協　　賛／□□□□□□□□□□□□□□
企　　画／アートインプレッション、松屋
企画協力／トンカチ

Workshops & aktiviteter Workshops & aktiviteter

WORKSHOPS & AKTIVITETERWORKSHOPS & AKTIVITETER

Välkommen till Rians föredrag 
och workshops. Allt ingår i entré-
biljetten om inte annat anges under 
respektive aktivitet. 

Mellan magnolia och konst – 
Badhusparken som ny mötesplats 
TORSDAG 2/6 KL. 12.30
 
Välkommen att följa med på en tur i 
Badhusparken när magnolian blommar. 
Under senare år har parken genomgått 
en förändring, med nya skulpturer och 
lekskulpturer i olika material, växtlighet 
och till viss del ny form. Ni får träffa några 
av dem som har arbetat med parkens 
omvandling och det finns tillfälle att ställa 
frågor om växter, träd eller konst. Vi bjuder 
på fika i parken!

Kostnadsfritt.

Samling vid fontänen Ätran mitt i parken 
kl. 12.30.

Bland blomma, kål och rosenböna
LÖRDAG 9/7 KL. 13.00–14.30,  
LÖRDAG 30/7 KL. 13.00–14.30

Hur och vad har man odlat genom tiderna? 
Följ med på en visning i Hindströmsgården 
på Storgatan 69 där Rian med inspiration 
från gammaldags trädgårdsmiljöer skapat 
en oas i Falkenbergs gamla stad. Här kan 
du få praktiska tips om hur man ska sköta 
äldre kulturväxter och förvalta kulturhis-
toriska värden i en trädgård. Ledare för 
träffen är trädgårdsmästaren och musei-
pedagogen Lisa Wahle. Vi avslutar med en 
gemensam fika (ingår i avgiften).

Kostnad: 60 kr (kostnadsfritt under 19 år).

Begränsat antal platser, drop in i mån av 
plats. Anmäl dig genom att skicka namn 
och telefonnummer till  
museibokning@falkenberg.se 

Unplugged – Visioner för en vardag 
med begränsad el 
ONSDAG 15/6 KL. 17.30

En snabb övergång till ett helt förnybart 
energisystem kan innebära osäkrare 
tillgång på el och lite fler strömavbrott. 
Kan rätt designlösningar göra att sådana 
störningar upplevs som en del av en bra 
vardag istället för jobbiga kriser? Forskarna 
bakom utställningen Unplugged berättar 
om forskningsprojektet Design för en 
energiresilient vardag, om designforsk-
ning för en hållbar framtid och om vad du 
kan göra för att bli mer oberoende av el i 
vardagen.

Philip Warkander: Makt, mode och 
motstånd – Om hur sexualitet och 
genus ges form genom klädstilar
FREDAG 3/6 KL. 12.30

Genom mode och kläder kommunicerar 
vi, både medvetet och omedvetet, vilka vi 
är och vilka vi skulle vilja vara. Att höra till 
eller att sticka ut är inte statiska positioner 
utan något som ständigt förhandlas och 
omförhandlas. Inte minst märks detta när 
det gäller frågor om kön och sexualitet, 
som i olika tider gestaltats på radikalt olika 
vis. Modeforskaren Philip Warkander ger 
perspektiv på dessa frågor i ett föredrag 
som utgår från hans avhandling ”This is 
all fake, this is all plastic, this is me”. Philip 
Warkander är lektor i textilt management 
vid Högskolan i Borås och aktuell med en 
utställning om skjortmärket Stenströms 
som visas i samband med stadsmässan 
H22 i Helsingborg. Lunchföredraget 
arrangeras i samarbete med Pride Falken-
berg som pågår 2–4 juni.

Love Jönsson: Lisa Larson – Från 
Småland till Japan 
TORSDAG 9/6 KL. 12.30, TORSDAG 25/8 KL. 12.30

Keramikern Lisa Larsons uttrycksvilja och 
konstnärliga skicklighet tog henne från 
barndomens Småland till studier i Göteborg 
1949-1954 och arbete på Gustavsbergs 
porslinsfabrik 1954-1980. Därefter har hon 
varit verksam som frilansande formgivare 
med både svenska och utländska upp-
dragsgivare. Under 2000-talet har hon fått 
en stor och ständigt växande publik i Japan. 
Rians museichef Love Jönsson har samar-
betat med Lisa Larson och hennes familj 
sedan 2015 och varit med och producerat 
stora utställningar med hennes arbeten 
i både Sverige och Japan. I föredraget 
berättar han om sina möten med konstnä-
ren och om den speciella fan- och samlar-
kultur som vuxit fram kring hennes design 
i Japan.

Affisch för Lisa Larson på Niitsu Art Museum



Familj & barn

På egen hand med Råttan Ria 

I Råttan Rias 
hörna på 
entréplanet 

finns enkla, 
kreativa 
och 

kostnadsfria 
aktiviteter för 

barn. Dessutom 
böcker som är 
kopplade till 

utställningarna.

Familj & barn

Trädgårdshäng
TISDAGAR 14/6, 28/6, 26/7, 9/8  KL. 12.30–15.30 

Häng med oss till Hindströmsgården 
en sommareftermiddag! Tillsammans 
utforskar vi den vackra trädgården. Vad 
växer här, vad gror i landen? Vi sår fröer, 
pysslar, leker och njuter av en härlig fika 
i vår lilla oas. Under de olika träffarna i 
juni, juli och augusti följer vi säsongens 
växlingar i trädgården. Kom på en träff eller 
flera! Ledare är trädgårdsmästaren och 
museipedagogen Lisa Wahle. 

6-12 år. Kostnadsfritt, Rian bjuder på fika. 
Aktiviteten sker utomhus, tänk på kläder 
efter väder! Begränsat antal deltagare. 

Föranmäl dig genom att skicka namn  
och telefonnummer till  
museibokning@falkenberg.se

Sommarateljé med KomTek
TISDAG 5/7 KL. 12.30–15.30,  
TISDAG 12/7 KL. 12.30–15.30

Komtek har inspirerats av Rians utställning 
Unplugged om hållbara innovativa 
tekniska lösningar i köket och erbjuder 
en kreativ och klurig teknikateljé vid två 
tillfällen i sommar.

På Komtek tillverkas saker som kan 
röra på sig, lysa eller låta. Alla produkter 
innehåller mekanik, elektronik eller både 
och. Komtek är en kommunal teknik- och 
entreprenörskola.

7-12 år. Kostnadsfritt. Föranmäl dig genom 
att skicka namn och telefonnummer till 
museibokning@falkenberg.se

Hindströmsgårdens trädgård, Storgatan 69

FAMILJ & BARN FAMILJ & BARN

Öppen ateljé med lera
LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR 28/5 – 28/8  
KL. 12.15–15.45 SAMT UNDER JULI TISDAG TILL 
SÖNDAG KL. 12.15–16.45

I anslutning till Lisa Larsons utställning 
kommer vi att arbeta med lera i Rians 
öppna ateljé under sommaren. Studenter 
från keramiklinjen på Löftadalens folk-
högskola i Halland handleder och visar 
hur figurer eller kärl kan formas genom att 
modellera, ringla och kavla leran. 

Låt dig bli inspirerad av Lisa Larsons 
arbete och prova på lerans möjligheter. Få 
material är lika formbara som lera – bara 
fantasin sätter gränser! 

Drop in. Ateljén är öppen för alla åldrar, 
även vuxna, och ingår i entrébiljetten.

Keramikworkshop 
TISDAG 21/6 KL. 12.30–15.30,  
ONSDAG 22/6 KL. 12.30–15.30

Är du nyfiken på lera och keramik? Då är 
du välkommen att utforska lerans möjlig-
heter tillsammans med Kami Anani, som är 
utbildad på konst- och designhögskolan 
HDK-Valand i Göteborg och för närva-
rande är keramikstudent på Löftadalens 
folkhögskola i Halland. Under två efter-
middagar kommer vi att prova på olika 
keramiska tekniker och göra föremål och 
skulpturer som man senare kan få brända i 
en keramikugn. 

Ålder 6-12 år. Kostnadsfritt. 

Begränsat antal platser. Föranmälan krävs 
och avser deltagande under både tisdagen 
och onsdagen. 

Anmäl dig genom att skicka namn och 
telefonnummer till museibokning@falken-
berg.se senast den 14/6. 



Maj

LÖRDAG 21/5 KL. 12.00–16.00
Vernissage för sommarens utställningar

13.00 Invigningstal av Eva Nyhammar, för-
valtningschef för kultur och skola i Region 
Halland 
 
13.30–14.00 Samtal i ateljén mellan 
Mattias Larson, son till Lisa Larson och 
medcurator för Lisa Larson – En resa 
genom åren, och Rians museichef Love 
Jönsson. Drop in, begränsat antal platser.

LÖRDAG 28/5 – SÖNDAG 29/5 KL. 12.15–15.45
Öppen ateljé med lera

LÖRDAG 28/5 KL. 12.00–14.30
Falkenbergs hemslöjdsförening slöjdar  
på Rian

Juni

LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR I JUNI  
KL. 12.15–15.45
Öppen ateljé med lera

TORSDAG 2/6 KL. 12.30
Visning: Mellan magnolia och konst – 
Badhusparken som ny mötesplats

FREDAG 3/6 KL. 12.30
Föredrag: Philip Warkander: Makt, mode 
och motstånd – Om hur sexualitet och 
genus ges form genom klädstilar

TORSDAG 9/6 KL. 12.30
Föredrag: Love Jönsson: Lisa Larson – Från 
Småland till Japan

LÖRDAG 11/6 KL. 10.00–12.00
Världsstickardagen. Falkenbergs hem-
slöjdsförening stickar i Badhusparken. 
Medtag stickning, stol och kaffekorg.

TISDAG 14/6 KL. 12.30–15.30
För barn 6-12 år: Trädgårdshäng

ONSDAG 15/6 KL. 17.30
Föredrag: Unplugged – Visioner för en 
vardag med begränsad el

TISDAG 21/6 KL. 12.30–15.30
För barn 6-12 år: Keramikworkshop

ONSDAG 22/6 KL. 12.30–15.30
För barn 6-12 år: Keramikworkshop

TISDAG 28/6 KL. 12.30–15.30
För barn 6-12 år: Trädgårdshäng

TORSDAG 30/6 KL. 18.00–19.30
Stadsvandring: Falkenbergs historia med 
Stadens nycklar

Kalendarium
Juli

TISDAG–SÖNDAG I JULI KL. 12.15–16.45
Öppen ateljé med lera

TISDAG 5/7 KL. 12.30–15-30
För barn 7-12 år: Sommarateljé med 
KomTek

LÖRDAG 9/7 KL. 13.00–14.30
Visning i Hindströmsgården: Bland 
blomma, kål och rosenböna

TISDAG 12/7 KL. 12.30–15.30
För barn 7-12 år: Sommarateljé med 
KomTek

TISDAG 26/7 KL. 12.30–15.30
För barn 6-12 år: Trädgårdshäng

LÖRDAG 30/7 KL. 13.00–14.30
Visning i Hindströmsgården: Bland 
blomma, kål och rosenböna

Augusti

LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR I AUGUSTI  
KL. 12.15–15.45
Öppen ateljé med lera

TISDAG 9/8 KL. 12.30–15.30
För barn 6-12 år: Trädgårdshäng

TORSDAG 18/8 KL. 18.00–19.30
Stadsvandring: Kulturmiljöer och historisk 
bebyggelse i Falkenberg

TORSDAG 25/8 KL. 12.30
Föredrag: Love Jönsson: Lisa Larson – Från 
Småland till Japan

TORSDAG 25/8 KL. 18.00–19.30
Dramatiserad stadsvandring: Kvinnoröster

LÖRDAG 27/8 KL. 12.00–14.30
Falkenbergs hemslöjdsförening slöjdar  
på Rian

ONSDAG 31/8 KL. 18.00–19.30
Dramatiserad stadsvandring: Kvinnoröster

September

TORSDAG 8/9 KL. 18.00–19.30
Dramatiserad stadsvandring: Kvinnoröster

ONSDAG 21/9 KL. 18.00–19.30
Dramatiserad stadsvandring: Kvinnoröster

KALENDARIUM KALENDARIUM

Under sommaren erbjuder Rian också 
ett stort antal öppna visningar av 
utställningarna på både vardagar och 
helger. För datum och tider, se den 
särskilda sidan i programbladet för 
guidade visningar.



Kulturmiljöer och historisk 
bebyggelse i Falkenberg 
TORSDAG 18/8 KL. 18.00–19.30

Byggnadsantikvarie Malin Clarke leder 
denna stadsvandring om bebyggelsen i 
centrala Falkenberg. Hur har staden vuxit 
fram genom tiderna och vilka särdrag 
kan utläsas ur miljöerna? Falkenbergs 
kommun och Kulturmiljö Halland tog 2021 
fram ett nytt kulturmiljöprogram som 
beskriver miljöer värda att bevara i centrala 
Falkenberg. Vandringen är framtagen efter 
det nya programmet.

Start: vid entrén till Rian
Kostnad: 60 kr (kostnadsfritt under 19 år).

Föranmäl dig genom att skicka namn och 
telefonnummer till museibokning@falken-
berg.se. Drop in i mån av plats.

 
Dramatiserad stadsvandring: 
Kvinnoröster 
TORSDAG 25/8, ONSDAG 31/8, TORSDAG 8/9 
OCH ONSDAG 21/9 KL. 18.00–19.30

Under vandringen ledd av guide får 
besökaren bekanta sig med Falkenbergs 
historia utifrån ett antal kvinnoröster som 
fortfarande ekar mellan stadens väggar. 
Rösterna tar oss med genom olika tids- 
epoker och vad de berättar kan vara allt 
mellan himmel och jord. Från drömmar 
om Orienten, en god karamell och till 
drömmen om rätten att få rösta. 

Start: vid entrén till Rian 
Kostnad: 120 kr, 40 kr under 19 år

Föranmäl dig genom att skicka namn och 
telefonnummer till museibokning@falken-
berg.se. Drop in i mån av plats.

Stadsvandringar

STADSVANDRINGAR

Stadsvandringar

STADSVANDRINGAR

Falkenbergs historia med  
Stadens nycklar
TORSDAG 30/6 KL. 18.00-19.30

I Falkenbergs stad finns spår av olika 
tidsepoker. Under flera hundra år levde 
människor i staden på ungefär samma sätt, 
i små stadsgårdar utmed Storgatan som 
slingrade sig längs ån Ätran. 1903–1904 
gjorde elektriciteten sitt intåg i staden 
och med den kom en rad förändringar. Följ 
med på en vandring och lär dig mer om vad 
som hände i Falkenberg under denna tid 
av genomgripande samhällsutveckling.

Start: Vid entrén till Rian 
Kostnad: 60 kr (kostnadsfritt under 19 år)

Föranmäl dig genom att skicka namn och 
telefonnummer till museibokning@falken-
berg.se. Drop in i mån av plats.

Gamla stan, Falkenberg Hindströmsgården

Upptäck stadens gator och gårdar, 
stadsvandring på egen hand

Med kartan för Stadens nycklar går det 
att göra en liten stadsvandring på egen 
hand, utan guide. Gå till de platser som 
på kartan är utmärkta med nyckelhål. Där 
finns skyltar som ger information om hur 
livet sett ut förr vid de olika platserna. 
Kartan kan hämtas på Rian och på turist-
informationen i Argus.

I sommar kommer trädgårdarna vid 
Hindströmsgården och Sjöbergsgården 
hålla öppet under Rians öppettider. Här 
kan du sätta dig och koppla av, dricka 
ditt medhavda kaffe, bulle och en god 
bok eller helt enkelt bara njuta av lugnet i 
trädgården.

Hindströmsgården
Hindströmsgården, på Storgatan 69, anses 
vara det äldsta trähuset i Falkenbergs 

innerstad. Bostadshuset byggdes på 1700-
talet och har klarat sig ifrån alla stads-
bränder som härjat i Falkenberg sedan 
dess. Här finns ett uthus som inrymt både 
hönshus, utedass och studentrum.

Sjöbergsgården 
Sjöbergsgården, på Hamngatan 17, är 
troligen byggd i slutet av 1700-talet. Idag 
är den stadens enda gårdsmiljö med rökeri 
och andra gårdsbyggnader från 1800-
talet. Gården är uppkallad efter Anders 
Johan Sjöberg. Han köpte en del av gården 
på 1830-talet. Precis som andra gårdar i 
staden var denna gård delad på längden 
mellan två ägare. På gården har det rökts 
Ätranlax i generationer. Den skickliga 
laxrökerskan Fredrika Sjöbergs recept var 
hemligt.

Rian delar gårdsmiljön med privata fast-
ighetsägare, endast trädgårdsdelen mot 
Ätran hålls öppen för besök.

Sjöbergsgården



AKTUELLT: RIAN KULTURHISTORIA

Aktuellt: Rian kulturhistoria

Rian har en samling av ca 5 000 kultur-
historiska föremål som sammantaget ger 
en rik bild av livet i Falkenberg förr. Främst 
består samlingen av bruksföremål från 
1800-talet men även arkeologiskt och 
naturhistoriskt material ingår. 

Många av föremålen är magasinerade, 
men delar av samlingen visas sommartid i 
Falkenbergs hembygdsmuseum, S:t Lars 
Kyrkogata 8. Rians entrébiljett och årskort 
gäller även till hembygdsmuseet som i år är 
öppet 14 juni till 21 augusti. För öppettider 
se programmets baksida.

Inför sommaren har Rian i samarbete med 
hembygdsföreningen påbörjat omdispo-
nering av ett rum i den permanenta utställ-
ningen på våning 2, tidigare kallat Borg-
mästarrummet. Nytt tillägg i utställningen 

Aktuellt: Rian kulturhistoria

Falkenberg 1960. Ur Rians samling. Foto: Mcfee

AKTUELLT: RIAN KULTURHISTORIA

blir föremål och fotografier som bland 
annat skildrar en kvinnas liv i Falkenberg 
från vagga till grav under 1800-talet. 

Det senaste året har Rian kulturhistoria 
haft ett uppdrag att göra delar av hem-
bygdsmuseets samlingar samt Rians 
bildarkiv tillgängliga på webbplatsen 
Digitalt Museum. 

Du kommer direkt till Rians föremål i 
Digitalt Museum genom att scanna nedan-
stående QR-kod med din mobil.

Efterlysning: vardagsfoton  
från Falkenberg

Har du fotografier som berättar om var-
dagslivet i Falkenbergs kommun? Rians 
kulturhistoriska fotosamling behöver 
kompletteras med bilder som skildrar 
det dagliga livet för barn, unga vuxna och 
kvinnor under efterkrigstiden. Vill du bidra 
med sådana bilder till museets fotosamling 
blir den en ännu rikare minnesbank. 

I museets fotosamling sparas bilder för 
framtida generationer. Där kan också dina 
foton bli starka länkar mellan nutiden och 
det förflutna. Det behöver inte röra sig om 
välarrangerade motiv eller bilder tagna av  
professionella fotografer. Viktigare är att 

de säger något om hur vardagslivet kunde 
se ut på 1950-, 60- eller 70-talet. Hjälp 
oss att med dina vardagsfoton berätta 
samtidshistoria om vår trakts barn, unga 
och kvinnor. Kanske fotograferades de just 
för att bli ihågkomna? 

Har du en berättelse kring dina foton ökar 
deras kulturhistoriska värde. Bilderna blir 
mer levande ju mer man känner till om 
dem. Kanske vet du vad fotona visar, när de 
är tagna, och vem som fotograferade?

Om du vill bidra med foton, kontakta 
museets förste antikvarie Christina  
Söderlund Taube via e-post:  
christina.soderlund-taube@falkenberg.se



Aktuellt: Rian design

En annan landsbygd på turné
 
Under sommaren syns utställningar från 
Rian också utanför Falkenberg. På Slöjd 
och Byggnadsvård, Nääs visas utställning-
en En annan landsbygd under perioden  
2 april till 29 maj. Utställningen, som 
handlar om att utveckla ett hållbart, 
kreativt och socialt liv på landsbygden, 
producerades av Rian och arkitekten 
Angelica Åkerman år 2020. Sedan dess har 
den turnerat runt och visats på fyra platser 
runtom i landet, Malmö, Floda, Leksand 
och nu på Nääs.

Läs mer om utställningen och tillhörande 
program: 
 
→ slojdochbyggnadsvard.se

Female Traces på turné
 
På Form/Design Center, Malmö visas 
utställningen Female traces –  kvinnliga 
formgivare genom 100 år under perioden  
4 juni till 21 augusti 2022. Med ett 
generöst urval av svenskt och internatio-
nellt material ger utställningen en bild av 
den betydelse som kvinnliga form- 
givare haft för den moderna och samtida 
designens utveckling. Utställningen 
visades under våren 2022 på Rian och är 
producerad av Möbeldesignmuseum i 
Stockholm.

Läs mer om utställningen och tillhörande 
program: 
 
→ formdesigncenter.com

SPOK

SPOK, Samtida produktion och konsum-
tion, är en nationell plattform för produk-
tion som syftar till att samla och sprida 
kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter 
där formgivare fritt kan söka nya material 
och samarbetspartner. 

Sedan lanseringen av den regionala 
hubben SPOK Halland har ett 30-tal till-
verkande företag i regionen listat sig, och 
fler är på ingång. Utöver att lista tillverkare 
arbetar SPOK Halland med att utveckla 
ett regionalt formgivar- och designnätverk 
genom nätverksträffar och aktiviteter. 
Vill du få SPOK Hallands nyhetsbrev med 
information om kommande aktiviteter, 
maila dina kontaktuppgifter till adressen 
här intill.

Aktuellt: Rian design

SPOK Halland drivs av Region Halland 
i samarbete med Falkenbergs kommun 
genom Rian.

Kontakt
Axel Landström, projektledare SPOK 
Halland 
E-post: halland@s-p-o-k.se 
Tel: 0767 – 24 22 64

→ instagram.com/s_p_o_k_halland 
→ s-p-o-k.se

AKTUELLT: RIAN DESIGN

En annan landsbygd installerad på Slöjd och byggnadsvård på Nääs

AKTUELLT: RIAN DESIGN



SMYCKOTEKET

Aktuellt: Rian konst

Mamma, Annika Bryngelson
 
Annika Bryngelsons fasadverk Mamma är 
utfört i en kombination av tryck och måleri 
på cementbaserade plattor och är cirka 30 
kvadratmeter stort. Det finns på Holgers-
gatan i Falkenberg. Verket är beställt och 
ägs av Fabo, Falkenbergs allmännyttiga 
bostadsbolag, och är del av ett flerårigt 
samarbete mellan Rian konst och Fabo.

Så här säger Annika Bryngelson själv 
om sitt verk: "Vardagens madonna, med 
unge på höften och matkassar i knuten 
näve. Ständigt närvarande i det offentliga 
rummet – men ändå på något vis osynlig. 
Med denna vägg vill jag hylla alla hjäl-
tinnor. Hon får släppa matkassen och ta 
plats på en hel vägg. Lite trött, hon flinar 
inte upp sig. Hon har inte ens hunnit sätta 
upp håret i en tofs. Hon har precis hämtat 

barnen från dagis. Men på denna stora 
vägg tar hon en paus från matkassarna. Nu 
är det hennes tur att få ta plats. Hon tar 
ett andetag, kanske två, innan hon snabbt 
rusar hem för att laga kvällsmaten. Det är 
ett livspussel som inte riktigt hinns med att 
läggas, ett vardagspussel där bitarna ligger 
slängda över varandra."

Annika Bryngelson finns även represen-
terad med två konstverk i Argus. Hon är 
konstnär och illustratör och har dessutom 
haft ett flertal designuppdrag för stora 
företag. Hennes verk innehåller ofta 
element från både konst, graffitti och dag-
boksanteckningar och kan ibland påminna 
stilmässigt om popkonst. För Annika 
Bryngelson är det viktigt att hennes 
konst kan berätta något, göra skillnad och 
förmedla ett budskap.

 Annika Bryngelson, Mamma, 2022

AKTUELLT: RIAN KONST

Smyckoteket

Smyckoteket

Smyckoteket fortsätter att växa. Det 
senaste året har ett tiotal nya smycken 
köpts in. En viktig aspekt vid inköp till 
samlingen är att representera den bredd 
av estetiska uttryck och material som finns 
inom fältet, inte minst gäller det förvärv av 
verk från nationella minoriteter. Vi är därför 
glada att ha fått tag på ett halssmycke i 
silver av aktivisten och silversmeden  
Rosa Taikon.

Rosa Taikon (1926 – 2017) var en av 
Sveriges främsta silversmeder som med 
inspiration från sin egen familjs smycke-
tradition ifrågasatte rådande formideal 
och förnyade såväl svenskt konsthantverk 
som romsk hantverkstradition. Tillsam-
mans med sin syster Katarina Taikon blev 
Rosa Taikon också en av sin generations 

Karin Seufert, brosch, 460.11, 2020 
Foto: IDNAMADI

Rosa Taikon, halssmycke, 1985 
Foto: IDNAMADI

skarpaste samhällsdebattörer i kampen för 
att minska diskrimineringen av romer.

Bland nytillskotten finns även en brosch 
i agat och silver av Özay Emert, ett 
halsband med tyg från en sidenkimono 
av Mari Ishikawa, en brosch med formen 
av en förgylld potatis av Elin Flognman 
samt mycket mer. De nya smyckena finns 
tillgängliga för utlån i början av juni, lagom 
till sommarens alla festligheter. 

Välkommen att botanisera och boka ett 
smycke på smyckoteket.se. Att låna ett 
smycke kostar inget utöver museets en-
trébiljett och du får ha smycket under två 
veckor.



Kommande utställningar

Bilhjälm, Gömställe och Stellerskrika 
- Nyförvärv till samlingarna
17/9 – 20/11 2022

Varje år gör Rian nya förvärv till samling-
arna av konst, design och kulturhistoria. 
Genom insamlingsarbetet bevarar vi 
Falkenbergs historia och betydelse- 
fulla samtida konst- och designföre-
mål för framtiden. Konsten placeras på 
kommunens arbetsplatser och verksam-
heter och offentliga miljöer. En stor del av 
de kulturhistoriska objekten går att se på 
Hembygdsmuseet. Utställningen Bilhjälm, 
Gömställe och Stellerskrika ger en inblick i 
arbetet med insamling och nyförvärv samt 
visar exempel på sådant som förvärvats de 
senaste fem åren. Verk från internationella 
formgivare samsas med nationella och 
lokala konstnärer och historiska föremål 
donerade av invånare i Falkenberg.

Elisabet Eriksson
17/9 – 20/11 2022

Elisabet Eriksson (f. 1952) arbetar i 
flera olika material men är särskilt 
uppmärksammad för sina textila verk. 
Hon broderar med kraftfulla, fria stygn på 
återbrukade textilier som lakan, handdukar 
och klädesplagg. Hennes bildberättande 
finner också utlopp i egensinniga dockor, 
böcker och collage. Elisabet Eriksson utgår 
i sitt arbete från en stark övertygelse om 
konstens nödvändighet och dess roll som 
motkraft till det destruktiva. Berättelser 
och naturintryck från hennes barndoms 
Bohuslän är också en återkommande 
inspirationskälla. I samband med 
utställningen ger Rian ut en tryckt katalog 
som blir den hittills mest omfattande 
dokumentationen av konstnärskapet. 

Karin Roy Andersson, Stellerskrika, brosch, 2017.  
Foto: IDNAMADI

Elisabet Eriksson, När tröttheten är som störst, titta på en 
vallmo, broderi, 2003

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Hissrenovering på Rian
 
Rian har beviljats bidrag från Boverket för 
att renovera och tillgänglighetsanpassa 
hissen i museet. För att störa den publika 
verksamheten så lite som möjligt kommer 
arbetet huvudsakligen att utföras under 
den period i månadsskiftet augusti-septem-
ber då museet är stängt för utställningsby-
te. Men arbetet med hissen måste starta 
redan vecka 34, vilket innebär att hissen är 
avstängd under sista veckan av sommar-
säsongen (23/8–28/8). Under denna vecka 
är museets andra och tredje våningsplan 
alltså inte tillgängliga för dem som inte kan 
använda trapporna. Rian ber om ursäkt för 
olägenheten, men gläds åt att museet efter 
hissrenoveringen kommer ha en förbättrad 
tillgänglighet till hela huset. 
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Besök Rian
Öppettider 21 maj – 30 jun
Tisdag–söndag kl. 12.00–16.00 

Öppettider 1 – 31 juli 
Tisdag–söndag kl. 12.00-17.00 
Onsdag 6 juli och onsdag 20 juli öppet  
kl. 12.00-19.00

Öppettider 1 – 28 augusti 
Tisdag–söndag kl. 12.00–16.00 
 
Stängt 
Måndagar, Kristi himmelfärdsdag,  
midsommarafton, midsommardagen

Entré 
Dagsbiljett – 40 kr 
Årskort – 80 kr  
Kostnadsfritt under 19 år

Det är kostnadsfritt att besöka museets 
entréplan. Här finns Rians butik, Råttan 
Rias hörna, tidskriftshörnan samt 
Projektrummet.

Bokningar & anmälningar
Bokning av visningar och stadsvandringar 
för skolor, föreningar och företag görs via: 
→ museibokning@falkenberg.se 
→ 0346-88 61 25

Tillgänglighet
Avgiftsfri parkering finns vid Hamngatan 
nedanför museet. En tillgänglighets- 
anpassad parkering finns i direkt  
anslutning till museets entré. Hiss och  
tillgänglighetsanpassad toalett finns.  
Rullstolsvänlig miljö. Obs! På grund av  
renovering kommer hissen att vara 
avstängd den 23–28 augusti.

Rians butik
Museibutiken säljer design och konsthant-
verk samt svenska och utländska böcker 
och kataloger inom designområdet.

Webb & sociala medier
→ rian.se 
→ facebook.com/riandesignmuseum  
→ instagram.com/riandesignmuseum 
→ facebook.com/riankulturhistoria  
→ instagram.com/riankulturhistoria

Rian
Skepparesträtet 2 
311 74 Falkenberg 
→ 0346-88 61 25

Falkenbergs hembygdsmuseum 
S:t Lars kyrkogata 8

Öppettider 14 juni – 21 augusti
Tisdag–söndag kl. 12.00–16.00
Stängt midsommarafton,  
midsommardagen

Omslagsfoto: Lisa Larson, Tiger, 
från serien Afrika, gjutet stengods, 

Gustavsbergs porslinsfabrik, i 
produktion 1965-1975.  

Foto: Alvaro Campo


