
Peter Tillberg (f. 1946) är utbildad vid Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm 1964–69 och bor se-
dan tidigt 90-tal i Provence, Frankrike. Han använ-
der i stort sett alla material han kommer över; trä, 
brons, järn, frigolit, sten och keramik. På 1960- och 
70-talen gjorde han ofta stora bilder med männis-
kan och hennes livsrum och utsatthet som tema. 
Under en period arbetade han endast med kolteck-
ning, oftast stora ansikten. Skulpturerna är absurda 
och humoristiska varelser som verkar komma från 
en annan värld och naturtrogna djur utförda av 
risknippen. 
    1971 blev han välkänd för en stor publik med sin 
fotorealistiska målning Blir du lönsam lille vän med 
motiv från en skolsal. Bilden har blivit utsedd till 
Sveriges mest kända målning och finns på Moderna 
Museet i Stockholm. På Ljungbergmuseet visas ett 
tygtryck av målningen (originalet är 2 x 3 m och 
trycket 2,30 m x 1,50 m).
    Han har haft separatutställningar och samlings-
utställningar i Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, 
Finland och Island och har deltagit i många projekt-
utställningar som t.ex. Luftattack, Vindens Kraft, 
Sveriges Historia och Sinnenas Skog. Tillberg har 
också utformat en rad scenografier till dramatiska 
verk av bland andra Lars Norén, samt till opera.

Med anslag från Torsten och Ragnar Söderbergs 
stiftelser inköpte Ljungbergmuseet år 2008 skulp-
turen Pekaren av Peter Tillberg. Den står på museets 
innergård.

Tillberg är representerad på Moderna Museet i 
Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås
och Örebro Konstmuseer, Ateneum Helsingfors och 
Aliendemuseet i Santiago de Chile.
    
Han är ledamot av Konstakademien sedan 1990.

På denna utställning visas måleri och skulptur och 
konstnären är närvarande vid vernissagen lördagen 
den 21.11.
    Utställningen öppnas kl 14 av förre chefen för 
Statens Konstråd Staffan Cullberg och Regionförbun-
det Södra Smålands ordf. Marie-Louise Hilmersson.
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