
VÄLKOMMEN TILL 
VÄSTERÅS KONSTMUSEUM!

KOM OCH LEK MED JIMMYS!

KONSTEN OCH STADEN

På Västerås konstmuseum kan du så klart se mer konst!  
Vi har utställningar som du kan se på egen hand, eller så 
kan du gå på en visning. Då berättar vi som jobbar här om 
konsten och utställningarna. Ibland är det tavlor, men det 
kan också vara skulpturer, film, foton och mycket annat. 

Till Konstmuseet kan du komma och göra saker själv. 
Barnens Konstfredag är för barn upp till 6 år.  
Där skapar vi tillsammans efter ett tema i vårt Konstlabb! 
Barnlördagar är för barn i alla åldrar. Den som vill göra ett 
eget konstverk kan komma och få inspiration hos oss.

Skolor och förskolor kan boka egna besök, visst vore det 
väl kul att komma hit på skoltid!

Du hittar oss på Karlsgatan 2, tillsammans med 
Västmanlands läns museum. Vi har fri entré för alla och 
du kan komma och titta på utställningar, ta en fika eller 
handla i vår butik.

Välkommen!

För aktuell information och program:
www.vasteraskonstmuseum.se 

Om du är sugen på att leka kan du hälsa 
på Jimmys! Konstnären Monika Gora 
har tänkt på att konst kan vara för hela 
kroppen, inte bara något att stå och titta 
på. När det blir mörkt lyser de och blir 
extra fina. D  

I staden finns många konstverk i parker, på 
gator och torg. Det kallas för offentlig konst. 
Offentlig betyder att det är för alla. 

I en stad ska det få plats många olika saker 
– byggnader, bilar, affärer, träd, blommor, 
torghandlare, cyklar, vuxna, barn och allt möjligt. 

Det händer många saker, det rör på sig och det 
låter. Att ha konst i staden kan få oss att lägga 
märke till en plats och stanna till en stund. 
Kanske känna på konstverket, fundera eller 
bara bli lite glad. 

Konstverken ser olika ut, precis som vi 
människor är olika. Alla gillar inte alla 
konstverk, det är okej att ha favoriter!

VÄSTERÅS KONSTMUSEUM - KARLSGATAN 2
021 - 39 32 22
E-POST: KONSTMUSEET@VASTERAS.SE
WWW.VASTERASKONSTMUSEUM.SE

Håll koll på kulturen. Följ oss.

A  
Blomma
Anders Hultman, 
2004
Råby Centrum

B  
En baddare i badet
PO Ultvedt, 1969
Lögarängsbadet

C  
Flickan och fågeln
Axel Wallenberg, 
1949
Gideonsberg, 
Siggesborgsgatan

D  
Jimmys 
Monika Gora, 2014
Hamnparken

E  
Johannes 
Rudbeckius
Carl Milles, 1922-23
Domkyrkan

F  
Kentaur
Ernst Neizvestny, 
sent 80-tal
Stadshusets 
innergård

G  
Ljushus
Mikael Richter, 2001
Culturen

H  
Morgonbad
Anders Zorn, 1908
Botaniska trädgården

I  
Mosaik
Erland Melanton, 
1956
Stadsbiblioteket

J  
Naomi
Torsten Molander, 
2005
Utanbyparken

K  
Panter på trädstam
Einar Luterkort, 1956
Munkgatan

L  
Rum för vindar
Arne Jones, 1962
Skiljeboplatsen

M

Råbock
Lars Andersson, 1955
Stadsbiblioteket

N  
Tjuren
Allan Runefelt, 1963
Fiskartorget

O  
Totempåle
Osmo Isaksson, 1974
Bäckby Centrum

P  
Windshield
Carsten Höller, 2004
Östra hamnen

VASAPARKEN:

Q  
Borgarna
Olle Adrin, 1958

R  
Daidalos
Peter Mandl, 1989

S  
Dårarnas båt
Sture Collin, 1999

T  
Helnot
Mikael Richter, 2001

HÄR FINNS MER KONST 
ATT UPPTÄCKA

UPPTÄCK KONST  
PÅ ETT LÄTT SÄTT 
EN KONSTPROMENAD 
FÖR ALLA ÅLDRAR
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1. SARA
Anne-Karin Furunes (f.1961)
Perforerad stål/corténplåt 2010

Runt den här platsen syns mycket 
reklam, skyltar och logotyper. 
Allt sånt som brukar finnas mitt i 
en stad och som signalerar olika 
budskap. Konsten kan ge andra 
funderingar. Till exempel vem tjejen 
på konstverket är eller hur en bild 
av små, små hål ser ut och hur nära 
vi kan gå konstverket innan bilden 
försvinner.

4. ASEA-STRÖMMEN
BG Broström (1947-2004)  
Brons, granit, 1989

Det här är ett av Västerås mest 
omtyckta konstverk. Kanske för  
att det handlar om vanliga 
människor och stadens egen 
historia. Många minns eller har hört 
talas om hur arbetarna cyklade till 
och från ASEA-fabriken förr i tiden. 

2. GZIM OCH DEN  
FRUSNA SJÖN
Knutte Wester (f.1977) 
Brons, ek, 2012

En skulptur kan vara som ett fruset ögonblick, nästan 
som ett foto. Här handlar det om pojken Gzim, som 
konstnären kände. Pojken berättar att han ska bli 
utvisad från Sverige.  Av det minnet har konstnären 
gjort en skulptur.

7. VÅGA
Mats Åberg (f. 1954)  
Brons, 2002

Man kan läsa konstverket nästan som en serie – först står hästen 
och tvekar. Vågar den hoppa i vattnet? Den tar sig över och sen 
är den under vågorna. Den kommer upp på andra sidan – den 
vågade! På andra sidan gångvägen finns en liten skulptur som 
heter Sovande, det är nog hon som drömmer om hästarna.

3. LEOS SKÖLDPADDA
Mats Åberg (f.1954)  
Brons, 2012

En del konstverk kan du komma 
riktigt nära. Det här konstverket står 
direkt på marken. På sköldpaddans 
rygg syns det att många har klappat 
den. Om konstverket hade föreställt 
en arg grävling kanske ingen skulle 
vilja det.

11. PLY
Eva Hild (f 1966)  
Aluminium, 2014

Ordet PLY är engelska och betyder 
veck eller lager. Ja, skulpturen 
veckar sig i olika former beroende 
på vilket håll du ser den ifrån. 
Skulpturen är speciellt gjord för den 
här platsen, där det finns många 
kantiga och raka byggnader. Det 
behövs kanske runda former på en 
plats som känns rak och stel. PLY är 
stor, men eftersom den har hål i sig 
känns den ändå lätt. Dessutom är 
den kul att leka tittut i!
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5. VINDARNAS GROTTA 
Eric Grate (1896-1983)  
Brons, granit, 1960-69

Ibland är det lätt att se att ett 
konstverk föreställer någonting som 
finns. Andra konstverk föreställer  
inte någonting direkt, de är abstrakta, 
overkliga former. Kanske det inte 
måste vara något, du kan själv hitta 
former och hitta  på en historia.

10. FORMER OCH 
FÖREMÅL FRÅN 
STRANDEN
Lage Lindell (1920-1980)  
Emalj, 1958

All konst ute i staden är inte 
skulpturer – en del kan sitta 
på väggen, som en tavla. 
Konstnären tyckte att den som 
tittar på verket själv ska fantisera 
om vad formerna föreställer. 
Sedan kunde han inte låta bli  
att döpa den till något tydligt  
i alla fall.

6. INSTABIL
Lars Englund (f. 1933)  
Blandteknik, 1995

När det blåser rör sig  
vingarna och konstverket  
förvandlas från något stillastående till en rörlig skulptur.  
Det finns en koppling till teknik och maskindelar. Konst kan 
bestå av samma delar som en maskin, utan att ha någon 
funktion. Konst får vara bara konst. 

8. HOTELL HACKSPETT
Mikael Genberg (f.1963)  
Blandteknik, 1998

Är det här konst, undrar du.  
En trädkoja? Många har säkert 
fantiserat om hur det skulle 
vara att sova i en koja, i ett 
träd mitt i stan. Konstnären har 
tänkt på den fantasin och byggt 
kojan. Det är både en koja, ett 
konstverk och ett hotell. 

9. GUSTAF VASA
Carl Gustaf Qvarnström (1810-1867)  
Brons, granit, 1864

Det syns att det här är en person som många tycker var 
viktig. Inte nog med att han får vara staty, han står jättehögt 
upp så man själv känner sig liten. Det blir tydligt att kungen 
hade makt och var den som bestämde. I de flesta städer 
finns statyer av olika kungar (men inte 
så många drottningar). Gustaf 
Vasa var kung i Sverige på 
1500-talet och när han 
besökte Västerås bodde 
han i slottet. När statyn 
gjordes ville man visa 
att Västerås varit en 
betydelsefull stad och  
att det har hänt många 
viktiga saker här. 
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