EN DESIGNPROMENAD I

Porslinsstaden

I Lidköping finns en lång tradition av design med många nyskapande kreatörer
som verkat och fortfarande verkar här. Följ med på en promenad i stadskärnan och
lär känna staden genom några av de keramiska utsmyckningarna. Starta med ett
besök på Rörstrand museum.

VÄND!

Designpromenaden hittar du också i appen ”Läckö Kinnekulle” där fler konstverk finns med!
1. Rörstrand Museum
Upptäck historien om en av
Europas äldsta porslinsfabriker med samlingar från tre
århundraden. Här visas folkkära serviser, praktkeramik,
skisser, läckra fajanser, verktyg och en rundugn. (Stängt för
ombyggnation, öppnar igen hösten 2021)

Rörstrand Center

6. Floating Scenery
Floating Scenery som har
designats av Anna Elzer
Oscarson invigdes 2016.
Inspirationen fick Anna från
Västgötabygdens
färgrikedom.
Nya Stadens torg 5, mellan
H & M och Nordea

2. Framsteget
Tillsammans med elever från
Formakademin i Lidköping har
konstnären Inger Lampegård
Hellertz skapat verket som är
en symbol för framtiden och
vikten av samarbete. Stengods
från 2006.
Rörstrand Center

7. Min stad Lidköping
Lidköpingsborna fick i samband
med invigningen av den nya
gågatan 2011 måla sin egen bild
av staden i projektet ”Min stad
Lidköping”. Målningarna fördes
sedan över till kakelplattor och
lades ner i gatan.
Stenportsgatan

3. Beneath the blue
Den danska konstnären Nina
Hole arbetar med stora stenskulpturer som bränns färdigt
på platsen där de ska stå. Stengods från 2008.
Rörstrand Center

8. Bibliotekshusets entré
Det nya Bibliotekshusets
entré har en utsmyckning
av gröna glasplattor
designade av formgivaren
Anna Lerinder 2013. För
Rörstrand har Lerinder designat Ostindia Floris, Svenska
Rödlistan och Mlle Oiseau.
Stenportsgatan 11

4. Konstverk på vägg (utan
titel)
Carl-Harry Stålhane som
var designer vid Rörstrands
porslinsfabrik under lång tid
skapade 1969 konstverket i
keramik.
Rörstrand Center

9. Hängplatser
Plats för skön vila i
”Hängplatser” av Anna
Lerinder och Kent Eriksson.
Eriksson arbetade tillsammans
med Carl-Harry Stålhane och
var senare verksam vid Porslinsfabriken i Lidköping.
Stenportsplatsen vid
Folkets hus

5. Offentlig toalett
Konstnären Astrid Sylwan
har designat kakelplattor som
tagits fram av Porslinsfabriken
i Lidköping.
Nya stadens torg

6. Andning
Konstverket från 2020 som
smyckar en transformatorstation är designat och skapat av
Pia Törnell. Det består av tredimensionella moduler med
vinklade ytor som skiftar beroende på var betraktaren befinner sig.
Nya stadens torg

