
Titel på utställningen: 
Memento vitae 
  
Kalla det gärna återbrukskonst. 
  
  
Text (kan klippas ner till önskad längd): 
  
De skimrande skalbaggarna och fjärilarna i olika färger är prydligt sorterade och 
uppmonterade som klassiska entomologiska samlingar. Men tittar man noga så ser man att 
alla insekterna är gjorda av plåt från öl- och läskburkar. 
De resursslukande aluminiumburkarna har blivit lite av en symbol för miljöförstöring. 
Paradoxalt nog är de samtidigt material och ursprung för 'naturen’ (insekter, växter och 
vattenlevande varelser) som Elisabet Berg visar i denna utställning. 
"Det har alltid kliat i mina fingrar. Jag kan bara inte låta bli att jobba med alla möjliga 
tekniker och material och jag har genom åren provat det mesta i konsthantverksväg. Det är 
fascinerande hur olika material kan uttrycka helt olika saker! Sedan några år tillbaka är jag 
förtjust i burkplåt som är tacksam att arbeta med och finns i massor av fina färger och 
mönster. Dessutom ger det en extra tillfredsställelse att kunna förvandla skräp till någonting 
vackert och i bästa fall tankeväckande." 
För att bearbeta burkplåten använder sig Elisabet Berg av samma enkla verktyg som när hon 
arbetar med pappersark: sax, linjal och strumpstickor. 
På frågan som alla ställer svarar hon: 
"Nej, jag har inte druckit all öl och läsk själv. Faktiskt inte en enda av dem. Men det är så 
många andra som gillar öl och läsk att det inte är några problem att få ihop tillräckligt med 
burkar." 
  
  
Kort CV (mer finns på www.pahitt.se/om-mig/ ): 
  
• Född 1961. Bosatt i Uppsala. 
• Konstfack, linjen för grafisk design och illustration, masterexamen 1986 
• Frilansande konsthantverkare, grafisk formgivare och illustratör sedan 1986. 
• Medlem i Kaleido konsthantverk, Uppsala, sedan starten år 2000. 
• Har ett tiotal separatutställningar runtom i Sverige och en mängd samlingsutställningar 
bakom sig. 
• Medlem i Konsthantverkscentrum, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum och 
Bildupphovsrätt i Sverige. 
  
  
Se mer: 
www.pahitt.se 
www.instagram.com/berg_elisabet/ 
www.facebook.com/profile.php?id=100009107130585 

Bilderna (kan beskäras): 
"Bärsbaggar". Ca 3 cm långa. Plåt från ölburkar. Foto: Elisabet Berg. 



"Ölflyn". Ca 8 cm breda. Plåt från ölburkar. Foto: Elisabet Berg. 
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