
               

- arbetstiteln för en konstutställning om identitet, historia, flykt, kamp, landskap, natur, 
vetenskap, miljö, återhämtning och framtid. 

Sommaren 2014 inträffade Sveriges största skogsbrand i modern tid i Västmanland, 
något som påverkade många både i brand- och närområdet, i Sverige och som 
uppmärksammades internationellt.

Hösten 2018 planerar Västerås konstmuseum 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 av Johanna Byström Sims, Anna Eilert, Jennifer Espling, Henrik Haukeland 
och Patrik Karlström samt enskilda verk som valts ut genom ett ”Open Call” (utlysning).

Västerås konstmuseum och Konstfrämjandet Västmanland har valt att lyfta fram ett 
specifikt lokalt tema. Konstmuseet har även valt att arbeta med Linda Wallenberg, 
frilansande curator som verkar i länet. Utifrån unika erfarenheter och förhållanden till 
branden kan utställningen därmed få en särskild betydelse både för de som medverkar i 
arbetet och för museets besökare. I projektet sker även ett samarbete med Västmanlands 
teater, vars föreställning om branden har premiär i höst. 

Jag ser fram emot att lära känna flera konstnärskap i Västmanland på djupet och vill 
undersöka och utmana Branden bortom det direkt illustrativa tillsammans med 
konstnärer, Västerås konstmuseum och samarbetspartners. Det är viktigt att de konstverk 
som presenteras i utställningen förhåller sig till en mängd olika ingångar till den stora 
branden i Västmanland: identitet, historia, flykt, kamp, landskap, natur, vetenskap, miljö, 
återhämtning och framtid. / Linda Wallenberg, curator

Utställningsperiod: 15 september - 11 november 2018
Plats: Västerås konstmuseum, sal 2 och 3
Konstnärer: 15 konstnärer som bor/är verksamma i Västmanlands län
Curator: Linda Wallenberg
Tidplan 2018:
18 mars, deadline anmälan till ”Open Call”
V 13, meddelande om urval, skriftlig överenskommelse tecknas mellan konstnär och Västerås 
konstmuseum
Maj-Juni, curator Linda Wallenberg träffar samtliga konstnärer i utställningen för dialog kring 
verk, placering etc
Augusti, konstnärer erhåller kort utställningstext för korrektur
13 september kl 13, pressvisning
15 september, vernissage
11 november, utställningens sista dag 

Västerås konstmuseum i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland.

”Branden” 



Utlysningen av Open Call riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som är verksamma i 
Västmanland. Ansökan sker genom att fylla i ett formulär med kontaktuppgifter samt 
bifoga CV, referensbilder och texter. 

En urvalsgrupp kommer att bedöma de inkomna förslagen. Utifrån utlysningens kriterier 
väljer urvalsgruppen tio konstnärer som blir inbjudna att delta i utställningen med sina 
konstverk. Max fem av konstnärerna visar befintliga verk och fem av konstnärerna visar nya 
verk, producerade för utställningen. 

De konstnärer som deltar i utställningen kommer att arbeta i nära dialog med 
utställningens curator, Linda Wallenberg. Konstnärerna erhåller utställningsersättning 
enligt MU-avtalet samt följande arvode:

• Konstnär som deltar med färdiga verk 2 000kr exkl. moms (faktureras) 
• Konstnär som deltar med nytt verk 5 000kr exkl. moms (faktureras)

Bedömningskriterier är:
- yrkesverksam konstnär med minst tre års konstnärlig högskoleutbildning eller 
  motsvarande erfarenhet 
- konstnär som bor/är verksam i Västmanlands län
- referensverk och idé till konstverk som tydligt förhåller sig till temat
- referensverk och idé till konstverk som utmanar och undersöker temat bortom det direkt 
  illustrativa: identitet, historia, flykt, kamp, landskap, natur, vetenskap, miljö, 
  återhämtning och framtid

Urvalsgruppen:
Anna Törrönen, verksamhetsledare, Konstfrämjandet Västmanland
Jenny Hellberg, intendent utställningar, Västerås konstmuseum
Linda Wallenberg, curator, Linda Wallenberg konst
Sofia Lycke, konstansvarig, Katrineholms konsthall, kulturförvaltningen
Erik Rören, konstnär

Urvalsgruppen bedömer både enskilda referensverk och gör urval med utställningens 
helhet i åtanke. En bredd i teknik, material, erfarenhet, genus och geografisk spridning 
eftersträvas. Urvalsgruppen kan välja ett eller flera verk av samma konstnär. 
Konstnärer erhåller ej motivering av urval. Genom sin anmälan godkänner konstnären 
utlysningens kriterier och urvalsprocess och att urvalsgruppens beslut ej kan överklagas.

Open Call för utställningen ”Branden” på Västerås konstmuseum 

 Välkommen att lämna din ansökan senast den 18 mars!


