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Ibland vill vi ha en förändring av våra liv. Ibland kommer en 
förändring plötsligt och utan vår önskan och kullkastar vår till-
varo. Konstdygnet 2018 tar avstamp i Västerås konstmuseums 
stora satsning, utställningen Ur aska. Här rör sig konstnärer i de 
spår som den stora skogsbranden 2014 satt i Västmanland och 
i människor som levt sina liv i eldhärjade områden. Med konst 
och konstnärliga praktiker i fokus lyfter Konstdygnet blicken. 

Förändringar och kriser påverkar oss på olika sätt, i det stora  
och i det lilla. 

Konstdygnets föreläsningar, seminarier och workshops rör sig 
mellan klimatförändringarnas miljöpåverkan och hur en enskild 
konstnärs påtvingade förflyttning omskapar sättet att arbeta. 
Men berör även förberedelser, vad vi kan lära av spruckna sam-
arbeten och hur vi kan arbeta proaktivt med våra konstverk-
samheter i ett kulturpolitiskt föränderligt landskap. 

Hur kan vi navigera, kommunicera, lära av varandra – inte minst 
av ungas perspektiv – i en värld som ständigt rör på sig med 
små och stora förändringar?

Varmt välkommen till Konstdygnet 2018!

Plats  Karlsgatan 2 i Västerås
Karlsgatan 2 är inte bara en adress, utan också namnet 
på ett hus med två museer. Västerås konstmuseum 
och Västmanlands läns museum. Under Konstdygnet 
har Karlsgatan 2 öppet torsdag och fredag klockan 
10.00–17.00. Besök gärna våra utställningar i samband 
med Konstdygnet. 

www.karlsgatan2.se
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11.00–12.30  Registrering och enkel lunch på Karlsgatan 2 i Västerås

12.30–12.45 Välkommen!
 Karin Levander, museichef Västerås konstmuseum, hälsar välkommen 
till Västerås och Karlsgatan 2. 

12.45–13.30 Ur aska och processen – en fördjupning;  
 Johanna Byström Sims

 Johanna Byström Sims är en av de fem konstnärer som arbetat med ett  
större undersökande projekt under en längre tid inför utställningen Ur aska. En del av  
hennes verk visas dessutom på Västmanlands teater under utställningsperioden.  
I samarbetet med teatern har Johanna tagit del av deras insamlade material samt arbets-
process inför föreställningen Den stora branden som också utgår från händelserna 2014. 
Johanna Byström  Sims berättar här om sina erfarenheter inför utställningen Ur aska samt 
om samarbetet med teatern. Johanna Byström Sims bor i Sala och Sundbyberg. Hon 
arbetar i många olika media och tekniker som teckning, skulptur, installation och ljud. 

13.30–13.45  Minimingel

13.45–14.30  Att skifta perspektiv kring ekologi och kultur 08’N, 78’N, 23’S; 
 Ane Krogseth

En presentation av La Wayaka Currents aktuella residensarbete och deras självreflekterande, 
konstnärliga och kulturella utforskande. Detta konstnärsdrivna initiativ engagerar till både 
konstnärligt och teoretiskt forskande kring miljömässiga och filosofiska frågor som berör 
vår globala tid. Genom att återknyta till naturen i några av de mest otillgängliga platserna 
på vår planet ser de livsmiljöer och samhällen stå inför västvärldens globala, kulturella och 
socio-politiska problem och miljöförstörelse. Samtalet leds av en av La Wayaka Currents 
långsiktiga samarbetskonstnärer. Ane Krogseth har gjort flera understödda forskningsresor 
till Tropic 08’N i samverkan med den autonoma ursprungsprovinsen Guna Yala. Från hennes 
bas i norska Lofoten arbetar hon konsekvent som forskare och korrespondent i utvecklandet 
av residensserien Arctic 78’N. La Wayaka Current grundades 2015 av kompositör  
Victor Fernandez (Chile/Colombia) och konstnär Sofie Iversen (Norge/UK).  

14.30–15.00  Fika

15.00–16.30 Valbara seminarium och workshops: Välj alternativ vid anmälan 

A Konst genom pedagogik och gemensamt skapande;  
	 Kristoffer	Svenberg

Kristoffer Svenberg är konstnär och har sedan flera år tillbaka arbetat med konstprojekt 
där pedagogik varit en del av verken. Han har bland annat drivit projekt där han genom 
konst och pedagogik undersökt Moderna Museet som plats och arkitektur, under två års 
tid har han tills nyligen varit projektanställd vid museet och konstnärlig ledare för Museum 
Museum, en verksamhet som riktar sig till unga vuxna. 2012 initierade Kristoffer Svenberg 
det pågående konstprojektet Mallrats, där deltagarna är medskapare. Samtliga involvera-
de  i projektet är med och utformar dess innehåll. Projektet drivs tillsammans med en rad 
institutioner och medskapare i olika åldrar. Hur kan man förhålla sig till den här typen av 
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projekt som konstnär? Det kommer Kristoffer Svenberg att dela med sig av. Ni som deltar 
här kommer också att få en tydligare bild av det i en workshop. 

B Crash course i konservering – Handfasta tips om  
 förvaring och hantering av konst; Christina Runeson

Hur arbetar en konservator? Vad ska man tänka på gällande hantering av konst och 
känsliga föremål och vilka förebyggande åtgärder kan genomföras med små medel och 
utrymmen? Här ges en crash course i konservering med handfasta tips och råd gällan-
de hantering och förvaring av konst. Seminariet hålls av Christina Runeson som har varit 
verksam som konservator under 20 år och har sedan några år tillbaka arbetat på Västerås 
konstmuseum som konservator och ansvarig för depositionskonst. 

C  Konstnärer sökes! – Open call som metod
Hur kan vi använda oss av open call när vi söker konstnärer till utställningar, konstprojekt 
eller gestaltningsuppdrag? Vad är viktigt att tänka på, hur går vi tillväga och i vilka kanaler  
kan open call spridas för att bäst nå ut? Anna-Karin Wulgué, konsthallschef Örebro konst-
hall och Karin Levander, museichef Västerås konstmuseum ger exempel på hur de har 
arbetat med open call inför utställningar och gestaltningsuppdrag och ger tips och råd.

D  Det svåra beslutet kan vara början på något nytt; Keenan Allen 
Hur kan vi fatta beslutet att avbryta ett samarbete som vi upplever att vi inte längre kan 
vara i? När vi och de som vi samarbetar med plötsligt står för långt ifrån varandra? De 
flesta av oss har säkert erfarenheter av samarbeten som knakat i fogarna. Men hur många 
av oss har fattat beslutet att det är bäst för alla att gå skilda vägar? I Malmö gick två parter 
in i ett samarbete, Konstkupan, där de snart insåg att de att de stod alltför långt ifrån 
varandra i sin syn på hur projektet bäst skulle drivas. De valde därför att gå skilda vägar. 
Konstkupan startade för att ge unga vuxna i asylprocess en ingång i samhället. Konst-
kupans ambition har varit att skapa en öppen ateljé i Malmö, en plats som hjälper till att 
utveckla möjligheten till sociala, kulturella och konstnärliga engagemang – som ett aktivt 
svar på en känsla av nödvändighet. Genom att få tillgång till den här platsen och utveckla 
ett kreativt utrymme med eget ansvar skapas också en känsla av tillhörighet. Keenan Allen 
representerar den ena parten och ger sitt perspektiv på uppbrottet och sina erfarenheter 
av samarbeten. 

16.30~17.15  Introduktion och visning av utställningen Ur aska
Ur aska är en utställning om identitet, historia, flykt, kamp, landskap, natur, vetenskap, miljö, 
återhämtning och framtid. Hösten 2018 visar Västerås Konst museum en utställning med 
verk som på olika sätt relaterar till den stora skogsbranden i Västmanland. Utställningen 
sker i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland. Medverkande konstnärer är bosatta 
eller verksamma i Västmanlands län. I utställningen visas presentationer av några större 
undersökande konstprojekt samt enskilda verk som valts genom en utlysning/Open call.

18.00 Middag på Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10 
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8.30–8.35 Välkommen till dag 2 på Karlsgatan 2 i Västerås

8.35–9.15  Att skapa ny konst i ett främmande sammanhang;  
 Fikret Atay

Fikret Atay har gjort sig ett namn med en rad performativa konstvideor som är iscensatta 
och inspelade i konstnärens hemby Batman i den kurdiska delen av Turkiet. Konstverken 
tar sin utgångspunkt i den här platsen och belyser permanenta motsatser mellan öst och 
väst, civila och militära, tradition och experiment. De har en till synes enkel och saklig stil 
av oförmedlad äkthet. Flera lager av betydelser stannar i ett dunkel för åskådare som inte 
är bekanta med den lokala kulturen. Under de senaste femton åren har Fikret Atay haft 
framgångar på den internationella konstscenen och bland annat deltagit i en rad biennaler, 
andra stora utställningar och solopresentationer. Sedan år 2017 är han fristadskonstnär i 
Örebro, där han lever tillsammans med sin familj, en påtvingad förflyttning, långt bort från 
Batman. Hur kan Fikret Atay finna sätt att skapa nya konstverk i främmande sammanhang 
och hur har resan dit varit? 

9.15–9.30  Minimingel

9.30–10.10  När allt förändrades; Anna Clarén
Fotografen Anna Claréns projekt När allt förändrades behandlar familjen, äktenskapet och 
föräldraskapet. Att förhålla sig till en tillvaro i förändring genom yngsta barnets diagnos. 
Vem axlar vems roll? Anna berättar om projektet och hur hon arbetade med fotografering 
och dialog som metod för att blottlägga strukturer i ett äktenskap – våra förväntningar och 
drömmar. I När allt förändrades finns ingen censur i fotograferandet och berättandet men i 
redigeringsarbetet bygger allt på tillit och öppenhet för de inblandande. Anna Clarén, verk-
sam i Bålsta och bland annat utbildningsansvarig vid Nordens fotoskola, Biskops-Arnö, 
slog igenom med fotoserien Holdning (2006) och har utforskat ämnen som tillhörighet, 
osäkerhet och en vilsen tillvaro – alltid i poetiska bilder med en närvaro av skörhet.
Screening – När allt förändrades ca. 14 min.

10.10–10.40  Fika

10.40–11.10		 AOOO	–	Arts	Organizations	Out	of	Office;	 
 Caroline Malmström och Sebastian Dahlqvist 

AOOO är ett nordiskt nätverk bestående av självorganiserade konstinitiativ för proaktivt 
arbete i relation till samtida politiska utmaningar. I ett föränderligt politiskt landskap och 
med de utmaningar som samtiden erbjuder är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, 
dels genom uttalade hot om våld och dels genom potentiella neddragningar i offentligt 
kulturstöd. Vad händer när den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som organisatio-
nen traditionellt förlitat sig på kanske plötsligt dras in? Hur förhåller sig andra kulturaktörer 
och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i 
ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under 
övertygelsen att konsten är till för alla? Vi reflekterar över den kulturpolitiska utvecklingen 
med exempel från andra nordiska länder och ger vår spaning efter höstens riksdagsval.  
I nätverket AOOO ingår Konstfrämjandet (SE), Art Lab Gnesta (SE), UNICORN – Artists in 
Solidarity (SE), Skånes konstförening (SE), Studio 17 (NO), MUU – Artists Association (FI), 
UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere (DK).
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11.10–11.40 Aida Was Here, Aida Chehrehgosha 
”Nu är sommaren förstörd, vi måste bo i Hallstahammar”. Det sade konstnären Aida  
Chehrehgosha skämtsamt till sin man, när hon fick besked om att hon blivit utvald som 
första residencekonstnär till Ekomuseum Art Space (Ekomuseum Bergslagen, Konst-
främjandet Västmanland och Kanalbolaget). Konstnären bodde några år av barndomen 
i Hallstahammar, en tid som har satt djupa spår i henne och som gjort att hon inte velat 
återvända. När hon såg utlysningen blev det ett påbud att hon måste resa tillbaka.  
Det blev en försoningsresa som också rymde en vilja att resa ett monument över sig själv.  
Aida Chehrehgoshas familj kommer ursprungligen från Tehran. Efter ett par stopp i norra 
Sverige kom de till Hallstahammar. Det var svårt att komma in i den gamla bruksorten, att 
erövra en identitet. Aida Was Here var något Aida ibland skrev med en blyertspenna på 
väggarna i skolan som ett sätt att visa att hon finns. Nu har hon med stämjärn hackat in 
det i de stora gamla ekstockarna som tjänat som ”gångjärn” till kanalens slussportar.  
Fem stycken är tänkt att resas som en skulptur i Hallstahammar: Ett offentligt konstverk  
för allmänheten, men också för Aida Chehrehgosha att ständigt återkomma till.

11.40–11.50 Sammanfattning av Konstdygnet; Sanna Svanberg
 Projektkoordinator Sanna Svanberg från Sörmlands museum avrundar Konstdygnet med 
samlade reflektioner. Hur kan vi navigera, kommunicera, lära av varandra i en värld som 
ständigt rör på sig med små och stora förändringar?

11.50–12.00  Avslutning och tack för i år 
 Välkommen tillbaka till Konstdygnet 2019 som är i Uppsala!


