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Vernissage torsdag
28 februari kl 17
Invigning: Kl 17 inviger Anneli Linder, Svensk Form, utställningen ∙
I galleriet visas målningar av Gösta Berg. Grythyttan stålmöbler
visar fåtöljen A2 i sitt ursprungsutförande från 1930 samt hur den
ser ut idag.

Välkommen!
ETT SAMARBETE MELLAN WILLYS STORTORGET, SVENSK FORM & ÖBO
WILLYS HEMMA · SVEAS CAFÉ & KONDITORI · SKRÄDDERI · INNEBANDYBUTIK
RESTAURANGER · FRISÖR · SKÖNHETSSALONG · ASIATISK MATBUTIK · IT-BUTIK
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GÖSTA BERG
Född i Jönköping 1938. Konstfack 1953–1959. Bildlärare, i Stockholm
och Arboga, konstnär och formgivare. 2011 kom han till Örebro och
Karlslund, där han idag har sin atelje.
Bland offentliga arbeten kan nämnas ljusbärare för Trefaldighetskyrkan
med plats för 150 ljus, altarmålning för kyrkan i Kamenetz i Vitryssland,
fondmosaik i Brickebergskyrkan, Örebro med mera. Representerad på
Rådhuset med ett porträtt av förre kommunalrådet LarsO Molin.
Hans motiv består av landskap, stadsbilder och porträtt – målade
huvudsakligen i olja.

GRYTHYTTAN
STÅLMÖBLER
Familjen Lindqvist i Grythyttan började 1895 tillverka hästskor. Sonen
Artur följde sedan i sin far Karls fotspår men drevs av visioner som låg
bortom det traditionella smidet. Arturs idéer inspirerades av ”funkisens”
tanke; att skapa funktionella och vackra ting i människors vardag.
Till Stockholmsutställningen 1930 ritade och tillverkade Artur den
numera klassiska stolen A2 av fjäderstål. A2-stolen följdes upp med ett
fullt möbelprogram för trädgården. Under 40- och 50-talet växte Grythyttan Stålmöbler i popularitet. Möblerna blev synonyma med svensk
sommar och semester. Vi är många som gungat i en A2 i våra mor- eller
farföräldrars trädgård.
I dag är det fjärde generationen Lindqvist genom Karl som driver företaget. Farfar Arturs gamla devis känns ständigt aktuell. ”Då ni köper
Grythyttans sommarmöbel är Eder möbelfråga löst för många år
framåt.”
Vill ni läsa mer om oss; vår historia, våra produkter genom åren,
personer samt en hel del kring form och design så har vi samlat en
del av detta i vår bok. ”Grythyttan Stålmöbler, historien om en svensk
möbelklassiker” finns att beställa på vår hemsida. www.grythyttan.net.

Ett samarbetsprojekt mellan Svensk Form och ÖBO.
Utställningarna är kontinuerligt återkommande med
yrkesverksamma formgivare och konstnärer med
koppling till Örebro län.
svenskform.se/orebro · obo.se

