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   alva kultur  galleri alva   december 

 

 

Galleri Alva visar en serie med fyra videoverk från Filmform 

Curator Maria Lagerborg 

Var: Visas i Alva kulturs/galleri Alvas fönster 

 

Söndagsmorgon del 2 - Daniel Westlund 

Del två av fyra filmloopar från en lägenhet i upplösning, där 

sakerna tappat sina naturliga och förväntade egenskaper. 

 

 

Sparloop - Gunilla Klingberg 

I Sparloop har Klingberg manipulerat logotyper. Inte logotyper 

hämtade från globala koncerner eller för dyra och exklusiva 

märken utan sådana med anknytning till ett av de mindre 

glamorösa vardagsbestyren - att handla mat. 

 

 

Unfold - Gunilla Klingberg 

Filmades i en möbelaffär och består av en långsam glidning över 

köksinteriörer, sovrumssviter och kökstillbehör. Materialet har 

genomgått en drastisk transformation som på ett ögonblick 

förvandlar den familjära världen till en okänd. 

 

 

Diagonalsymfonin - Viking Eggeling 

En av de första abstrakta, animerade filmerna i filmhistorien. 

Svenskfödde Eggeling, som levde och verkade i Berlin, skapade 

Diagonalsymfonin på samma sätt som ett partitur för musik.  

 

 

 

 

Boktips från Alva 

Lyssna på Joakim och några andra som pratar böcker.  

På P4 från och med den 21 december till den 5 januari.  

Där avhandlas ämnen som Georgisk mat, Nordirland och 

Livets tunna väggar.  
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Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren 

Den eviga berättelsen om mod, förtryck, kärlek och död kanske kan 

tala till oss på ett nytt sätt i denna nyutgåva av Astrid Lindgrens 

älskade bok. Boken illustreras kompromisslöst av Jesper Waldersten, 

en av Sveriges mest kända nutida konstnärer och illustratörer.  

Mannen som älskade Sibirien av Roy Jacobsen  

Roy Jacobsen är en av våra stora nordiska författare. I denna 

kritikerhyllade och vackra roman skriver han vetenskapsmannen 

och äventyraren Fritz Dörries (1852–1953) historia. Vi hamnar i en 

berättelse om en försvunnen värld, om natur och nya upptäckter, 

från en tid då det fortfarande fanns vita fläckar på kartan. 

 

Mordkonsulenten av Elly Griffiths 

Den brittiska kriminalförfattaren som belönats med en mängd priser 

kommer nu med en andra fristående bok om polisinspektör 

Harbinder Kaur. Det hela tar sin start då den nittioåriga Peggy Smith 

hittas död i sitt hem. Kaur ser till en början inga skäl till misstankar. 

Men det ska snart förändras.  

Elin, diverse av Kristín Eiríksdóttir 

En skarpsinnigt sammanvävd berättelse om mödrar och döttrar, 

våld och trauma, makt, glömska och isolering. Boken har tilldelats 

en mängd priser och Eiríksdóttir räknas som en av de mest 

inflytelserika isländska författarna i den yngre generationen. 

Humlan Hanssons hemligheter av författare Kristina Sigunsdotter 

och illustratör Ester Eriksson 

Augustpriset för årets svenska barn- och ungdomsbok 

Humlan ska bli konstnär precis som faster Fanny som älskar ost och 

konst och alltid säger vad hon tycker. Men nu har hennes faster 

tappat livsgnistan. Dessutom har Humlans vän övergivit henne för 

hästtjejerna. Ibland känns det som om Humlan vill låsa in sig på 

skoltoaletten och gråta lite.  

 

 

 

 

 

 

Under Londons broar av Jojo Moyes 

Vi får möta advokaten Natasha och fjortonåriga Sarah som lever för 

sin häst i detta varmhjärtade äventyr om att välja sin egen väg och 

sin egen familj. En roman om kärlek, relationer och det brittiska 

klassamhället.  
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