
Mitt namn är Saber ”Rezgar” Alipanah , jag är född i Kurdistan Iran, men jag bott i Irak och 

Turkiet , innan jag kom till Sverige 1992. 

 

Jag har verkat som konstnär sedan tidiga år och arbetade åtta år som skådespelare , 

regissör och manosfobrfatare i Kurdistan. 

 

Jag har även arbetat ett år som konstlärare i Turkiet där jag också var föreståndare för ett 

galleri. 

Sedan jag kom till Sverige arbetade jag tre år som skådespelare. 

Jag har gått Domen konst skolan i Göteborg samt konst skolan Angeredsateljen. 

Jag har arbetat som pedagog med bild och form på Mångkulturella Folkhögskolan i 

Göteborg. 

 

Man har kunnat se mina konstutställningar både i Sverige och Mellanöstern. 

Jag verkar som kurledare i teckning, oljemålning, akvarell, färg och form i egna ateljén.  

2013 tilldelas jag kulturpriset både för min konst och också för mitt starka engagemang i 

kulturlivet.  

2018 fick jag av Västra Götalands Bildningsförbund ”Årets folkbildarpris”. 

 

Jag är idag konstnärlig ledare för Mosaikfabriken där barn , ungdomar och vuxna får 

utvecklas tillsammans i sitt skapande som ett steg i integrationsarbetet i Göteborg och 

västra Götaland.  

i nuläget har jag tillsammans med 10000 deltagare skapat över 4000 kvm konst i mosaik. 

Dessa mosaiker ha sedan installerats runt om i de olika kommunerna och museer. 

Jag har även gjort flertalet offentliga utsmyckningar i mosaik i bla Hammarkullen, Angered, 

Eketrägatan , Gårda, Majorna, och på Kungstorget. 

 

Utställningar: 

1993- Utställning, Ekebyhovs slott- Ekerö. 

1994- utställning på information &kompetens- Stockholm. 

1998, 99, 2000, skådespelare - Angered. 

1999- utställning på Blåstället- Angered. 

2006-Separat utställning på Immigrantinstitutet - Borås. 

2006- samlingsutställning med kultur för fred- Hamamet i Tunisien.  

2007- vandringslust K F F världskulturmuseet- Göteborg. 



2008-Samlingsutställning Borås. 

2008 Samlingsutställning IKIS-Borås 

2010-Galeri Arta-Göteborg. 

2010-vårsalong Immigrant-instiutet. 

2011-Utställning. Folkethus Hammarkullen. Göteborg 

2012-Galeri Cosmopolitan- Göteborg 

2014- Utställning , far&son , Hammarkullen konsthall, Göteborg. 

2019- Galery&More (far&son) Göteborg. 

2019- samlingsutställning konsthall Blåställett. Göteborg. 

 

 

Saber Rezgar Alipanah 

tel: (0046)737809329 

mail:rezgar_alipanah@hotmail.com 

www.rezgar.se 

 


