
Välkommen att utforska Västerås stadsrum 
tillsammans med konstnären Lisa Torell! 
Verket Human Population är en performativ 
stadsvandring och föreläsning, som handlar om 
tillgänglighetens historia i offentliga stadsmiljöer. 

Under en timme tar Lisa Torell oss på en kortare 
stadspromenad där hon tillsammans med publiken 
undersöker vårt gemensamma gaturum. Vilka har 
tillträde och vilka utesluts? Hur har det senaste årets 
utveckling påverkat hur vi rör oss i staden? 

Såhär beskriver Lisa Torell själv verket: ”Det handlar 
om tillgänglighetens historia, hur tillgänglighet 
förkroppsligas, hur politik blir stadsplanering och 
slutligen känns välkomnande eller ovälkomnande 
utifrån vilket land, stad, kropp, plats och sammanhang 
du befinner dig i.”

Verket har tidigare uppförts i Sundbyberg och Norrkö-
ping och anpassas efter varje plats. I Västerås kommer 
det bli en grund för Lisa Torells utställning på Väster-
ås konstmuseum 2021. Performancet kommer att 
videodokumenteras. Vill du delta utan att du syns på 
film, var vänligen uppge det när du anmäler dig.

Verket har tidigare uppförts i Sundbyberg och Norrkö-
ping och anpassas efter varje plats. I Västerås kommer 
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videodokumenteras. Vill du delta utan att du syns på 
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Språk: Svenska
Samling: Programmet äger rum utomhus i det centrala 
Västerås. Exakt samlingsplats informerar vi dig som har 
anmält dig via e-post i förväg. 
 
Programmet är kostnadsfri men anmälan är 
obligatorisk. Anmälan via e-post: 
anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se

Lisa Torell (f.1972 i Göteborg) har i mer än ett 
decennium intresserat sig för offentligt rum, språk och 
estetik och de komplexa samspelen mellan politik och 
verklighet, mänskliga rättigheter och rätten att vara. 
Hon arbetar ofta platsspecifikt i nära dialog med 
utvalda platser och situationer.
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