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Ur aska

Sommaren 2014 rasade den stora skogsbranden i Västmanland. 
Branden och hur den påverkade naturen, människan och samhället 
är utgångspunkt för utställningen. 

I Ur aska visas verk av femton konstnärer, alla verksamma i  
Västmanland. Deras konstverk berör branden i relation till historia, 
identitet, miljö, mytologi, samhällsbygge, tro och vetenskap. 
I utställningen ställs vi inte bara inför en hotfull okontrollerad kraft 
som skapar förödelse, utan även inför eldens nödvändighet för liv. 

Under sommaren 2018 har flera stora bränder härjat och återigen 
har frågor kring människans påverkan på naturen och klimatföränd-
ringar aktualiserats. Gamla sår och rädslor har kommit åter, 
nya förluster och tragedier har uppstått. Vi försöker förstå varför. 
Utställningen speglar människans hopp, kamp, samhörighet och 
hur nytt liv växer fram – ur aska.

From the ashes

In 2014, Västmanland County was hit by a major wildfire. The impact of the fire – on nature, 
humans, and communities – is the starting point for this exhibition. From the ashes contains work 
by fifteen artists, all of them active in the county of Västmanland. The artworks deal with the 
effects of the wildfire in terms of history, identity, environment, mythology, community building, 
faith, and science. The exhibition highlights wildfires not only as a devastating force but also as 
a prerequisite for life

During the summer of 2018, several extensive wildfires have yet again turned Swedish forests 
into ashes ¬– raising questions about the impact of humans on nature and ongoing climate 
change. Old wounds and fears have returned; new losses and tragedies have arisen. We all try 
to understand why. The exhibition is a meditation on human hopes, struggles, togetherness, 
and how new life emerges – from the ashes.

Two additional exhibition pieces are being shown at Västmanland's Theater. The exhibition also
includes About Ash, a series of audio reflections about the wildfire and the artworks.

Introduktion

Utställningen görs i samarbete med 
Konstfrämjandet Västmanland
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Om aska

Om aska är ett delprojekt i utställningen Ur aska. Projektet består av 
olika ljudinspelningar med människor som på något sätt kommit i kon-
takt med branden i sitt yrke. De har fått dela med sig av sina minnen 
och erfarenheter samt knyta reflektionerna till utställningens konst-
verk. Genom de olika rösterna skapas personliga ingångar till verken 
och till utställningens utgångspunkt: branden. 

Besökaren kan ta del av ljudspåren i ljudstationerna i utställningen 
samt i Linda Wallenberg konst podcast, som finns där poddar finns.

MEDVERKANDE I LJUDINSPELNINGARNA

Håkan Fehne, räddningsledare under branden 2014. 

Anette Färjare, arkeolog och antikvarisk granskare som arbetade med  
specialinventering av stenåldersboplatser inom brandområdet.

Ylva Norén, naturreservatsansvarig vid Länsstyrelsen i Västmanland. 

Anders Larsson, skådespelare och musiker vid Västmanlands Teater. 

Asta Matikainen Lecklin, var tf kyrkoherde i Norberg och Karbenning under 
branden 2014.

Ing-Marie Pettersson-Jensen, arbetade som förvaltningschef för kultur och fritid 
i Norbergs kommun under branden 2014. 

Linn Westin, rekvisitör vid Västmanlands Teater. 

Lars-Ove Wikars, insektkännare, brand- och naturvårdsspecialist som  
arbetade på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland efter branden.
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Hypertrophy, fotoprojektion, 2018.
Terraformer, I, II, III, IV, V, VI, skulptur (fnöskticka, enrot, kokosnöt, rötter, vril, trä, TPE-plast), 2018

Den slimegröna färgen i fotoprojektionen kan sammanfattas i sin fantasi- 
eggande titel: Hypertrophy. Ursprungligen en lek mellan orden ”hyper-
trof”, en sjö med extremt näringsöverskott, ”hypertrofi” som är en or-
gan- och vävnadsförstoring samt ”trophy”, svenskans ”trofé” och ”trofi” 
som inom ekologin från början betyder ”ätande”. ”Trofi” används för att 
beskriva näringsnivåer i ett ekosystem: vem som äter vem, vem som är 
ved och vem som är eld. 

Esplings verk har sitt ursprung i metamorfosen. Hennes naturveten-
skapliga intresse sätter fokus på kolatomen som bas för allt organiskt 
liv, dess förmåga att omvandlas och ingå i nya sammansättningar. 
I Esplings Terraformer är det inte plastens miljöpåverkan som bär 
betydelsen, utan det faktum att det ingår fossila komponenter. Plasten 
består av djur- och växtliv som är miljontals år gamla. Esplings små 
TPE-klädda Terraformer lyser, övergödda med nytt liv, runt om i utställ-
ningsrummet. Att något är i förändring knyter samman verkens olika delar 
med varandra.

Hypertrophy
Terraformer I, II, III, IV, V, VI

Jennifer Espling

Jennifer Espling, född 1975, bor i Västerås där hon också arbetar. Hon 
tog masterexamen från Kungliga konsthögskolan, Stockholm, 2003.

Espling arbetar i flera olika media och teknik, där ibland fotografi, 
skulptur och måleri. I hennes konstnärliga praktik kan även hennes 
arbete som miljökonsult spåras, både i idé, material och i själva motiv-
kretsen. Ett återkommande tema är hur människan påverkar sig själv 
och naturen, något hon undersöker ner på partikelnivå i skog och mark.
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Mitchell Wards bronsskulpturer för tankarna till metamorfosens mystik, 
ett kretslopp med stillbilder ur olika stadier av förvandling. En larv blir till 
en puppa som i sin tur kommer att omvandlas till en nattfjäril. Det finns 
en påtaglig kroppslighet i Wards bronser. Kanske handlar verket om 
kroppens förändring över tid: om fortplantning, nedbrytning, och gene-
rationer av utveckling. Eller om själva förlusten av kroppen och att åter 
byggas upp till något nytt.

Mitchell Ward, född 1963, är uppvuxen i Texas, USA och bosatt i Sverige 
sedan 1990-talet. Ward utbildade sig under 1980-talet i visuell kommuni-
kation vid Art Institute of Dallas och arbetar idag som grafiker och skulp-
tör. Han var även en av initiativtagarna till tryckverkstaden på Galleri 
Astley i Uttersberg och har sedan dess arbetat med många av landets 
främsta grafiker.

Det finns två tydliga sidor i Wards konstnärliga uttryck, i både det grafiska 
och det skulpturala arbetet. Dels ett abstraherat formspråk med hårda 
geometriska former och mönster. Dels ett mjukare och mer organiskt 
uttryck, där kopplingen till naturen och djurriket är påtaglig.

Larv
Puppa

Mitchell Ward

2 3

Larv, skulptur (brons), 2011.
Puppa, skulptur (brons), 2010.

Sår
Lilian Granquist Fransson

I Sår uppmärksammar Lilian Granquist Fransson läkningens process. 
Hur kropp och själ, precis som naturen, med tiden helas och växer 
samman. Som en förutsättning för fortsatt liv. Triptykens olika delar för 
tankarna till det öppna såret, till svartnat, torkat blod och sotad natur 
och slutligen till hud som läkt och helats. Det finns en hoppfullhet i 
verket, ett hopp om att överleva katastrofer och ödeläggelse av naturen. 
Ett hopp om försoning i en värld av kaos. Med nål och tråd skapar 
Granquist Fransson en abstrakt bildvärld där livets komplexitet står i 
kontrast till de enkla stygnen. Sårens cirklar är också årsringar som 
mäter tiden och sluter cirkeln. 

Lilian Granquist Fransson, född 1946, är verksam i Kungsör. Hon är 
utbildad vid Konstfack med inriktning måleri, Stockholm 1975-1978. 

Broderi tillhör konstnärens senare uttryck då hon tidigare koncentrerat 
sig på måleri och teckning. Hon är inte intresserad av hantverket i sig 
utan använder tråden som färg i sitt bildskapande. Granquist Fransson 
undersöker återkommande dubbelheten i människan – hur vi är modiga 
och kraftfulla samtidigt som vi är svaga och sårbara.

4

Sår, textiltriptyk (broderi, silkes- och bomullstråd, linnetyg), 2018.
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De saliga… drar en parallell mellan branden och att befinna sig i osäkert 
tillstånd. Som att vara på flykt undan krig, våldsamma attacker eller natur- 
katastrofer. Med slumpartat insamlade och fotograferade insekter av 
olika arter skapar konstnären namnlösa möten, liknande möten i exilens 
ingenmansland. Koolen Hellmin undersöker vad som händer efter att 
branden släckts. När elden falnat börjar naturen, likt kroppen, trevande 
om på nytt. Det som fångats under flykt tar upp sin färd och insekterna 
vänder åter. Genom verkets transparens kan vi se vår egen historia och 
skulpturens självbärande konstruktion påminner om läkandets kraft. 

Maria Koolen Hellmin, född 1958, är verksam i Stockholm och Hultebo, 
Skinnskatteberg. Hon studerade skulptur vid Konstfack, Stockholm, 
1981-1982 och sedan vidare på Kungliga konsthögskolan, Stockholm, 
1982-1987. Hon arbetar även som konstkonsult för kommuner och 
landsting runt om i Sverige.

Som skulptör arbetar Koolen Hellmin ofta med konstnärliga gestalt-
ningsuppdrag där hon tar utgångspunkt i de platsspecifika förutsätt-
ningarna. Hon arbetar i flera olika material och tekniker. Skala och 
tillfälligheter kombineras med ett sinnligt förhållande till både form och 
material. 

De saliga…
Maria Koolen Hellmin

5

De saliga…, skulptur (direktprint på plastfilm, självbärande konstruktion), 2018.

I Anna Eilerts tvådelade verk möter vi dels Urtidsskog, en keramisk 
vägg och dels en mobil, Irrbloss. Väggen är skulptural i sin lutning och 
målerisk i sin svartbrända, stoffliga yta. Mobilens keramiska skärvor 
skapar ett brus av täthet och gleshet. De två separata delarna binds 
samman av guldet som i Urtidsskog framträder ur svärtan. I mobilen 
bländar och blänker skärvornas guld likt eldflagor. Verket ställer eldens 
skönhet, trygghet och nödvändighet mot den hotfulla och okontroller-
bara kraft som kan ta över och föröda. 

Anna Eilert, född 1956 i Surahammar, bor och arbetar idag i Odensvi 
utanför Köping. Hon tog masterexamen med inriktning på keramik och 
glas från Konstfack, Stockholm, 1984. Hon arbetar även som lärare vid 
Västerås konstskola.

Eilert arbetar framför allt med reliefer och skulpturer i rakubränd lera 
och mosaik av egen keramik och porslin. Sedan några år gjuter hon 
även skulpturer i brons. Djur- och växtliv tillsammans med abstrakta, 
geometriska, mönsterbildande former är återkommande motiv i Anna 
Eilerts konstnärskap och i flera av hennes arbeten har hon intresserat 
sig för förhistorisk keramik och arkeologi.

Urtidsskog
Irrbloss

Anna Eilert

Urtidsskog, skulptur (rakubränd lera, guldglasyr), 2018.
Irrbloss, skulptur (rakubränd lera, guldglasyr, ståltråd), 2018.

6
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Idag vaknar skålsvampen, videoverk, 2018.
1200 nötkreatur och 500 får, ljudverk (4:34min), 2018.
Tack till Carina Normansson, riksspelman.

I videoverket Idag vaknar skålsvampen rör sig kameran över en bild 
liknande skålsvampar. Konstnären har omarbetat Hyvlar-Pelles Skvalt-
kvarnspolska till en fragmentarisk version i långsamt tempo. Hyvlar- 
Pelle var en folkmusiker som bodde och verkade i trakten där det 
brann. Polskans långa toner ger en melankolisk klangbotten till både 
verket och utställningen som helhet. Skålsvampen är en av de växter 
som är beroende av brand för sin överlevnad. I videoverket blir det en 
påminnelse om att bereda plats för det unika och oväntade efter en 
omvälvande händelse. 

I ljudverket 1200 nötkreatur och 500 får har Johanna Byström Sims 
tagit avstamp i dokumentation kring branden. Särskilt listor över antalet 
människor, maskiner, mängden vatten och utrustning som var del i 
släckningsarbetet. Listor som ger en bild av brandens omfattning, men 
också en bild av hur vi försöker förenkla och förstå det som hände. 
I verket läser en röst upp fakta från listorna. I kompositionen adderas 
lager av rösten tills orden blir ohörbara, för att sedan återgå till en enda 
röst igen. Likt en eld som sprakande stegras för att sedan falna och 
mynna ut i viskningar. 

Idag vaknar skålsvampen
1200 nötkreatur och 500 får 

Johanna Byström Sims

Som en del i arbetet med utställningen har Johanna Byström Sims 
samarbetat med Västmanlands Teater. På teatern visas ett videoverk 
och tre teckningar den 15 september–2 december.

Johanna Byström Sims, född 1971, bor i Sala och Sundbyberg. Hon tog 
masterexamen från School of Visual Arts, New York, USA, 2001. Hon 
arbetar även som intendent på Aguélimuseet i Sala.

Byström Sims arbetar i många olika media och tekniker, bland annat 
teckning, skulptur, installation och ljud. Hon arbetar undersökande och 
samarbetar återkommande med experter inom olika fält. Hennes verk 
är ofta interaktiva och utforskandet av ny teknologi är en viktig del i 
arbetsprocessen. I sin ljudkonst använder hon sig av ljud som ligger 
nära människan, röst och andning, och låter dessa bilda en egen kropp 
i rummet.
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I Strata visar Helen Ekholm hur den stora branden enbart är ett tunt 
skikt i jordens lager, ur ett geologiskt perspektiv. Hon undersöker vårt 
förhållningssätt till vetenskapens sanningsantaganden och hur detta 
med tiden skiftar. I konstverket förhåller hon sig därför fritt till veten- 
skapen. De schematiskt sammanställda spalterna, orden och ordningen 
av material i glasröret är snarare en poetisk komposition av färg, form 
och rytm. För att förstärka detta har en strof ur Elsa Graves ”Slutförban- 
nelser” sprängts in bland jordsammansättningarna. I konstverkets tids-
linje sker en förskjutning mellan fakta och poesi. Vårt ”nu” förmedlar en 
skev bild av sanningen, som med tiden kommer tillskrivas fiktion. 

Helen Ekholm, född 1946, bor och är verksam i Västerås. Hon har 
studerat på Kantonale Kunstgewerbeschule St.Gallen, Schweiz, mellan 
1967-1969 och sedan grafisk formgivning på Beckmans, Stockholm, 
1969-1972. 

Helen Ekholm arbetar främst med måleri och installation. Hennes verk 
vilar ofta i ett harmoniskt lugn, vanligen i dämpad och jordnära färg- 
skala. Temat minne, sökande, död och tid återkommer och undersöks 
i flera av hennes verk. 

Strata
Helen Ekholm

8

Strata, installation (glas, div. naturmaterial, växt, plastbaserad fond med tryck), 2018.

I sitt konstverk utgår Susanne Torstensson från sina egna upplevelser 
av skogen efter branden. Under flera tillfällen uppsökte hon en förkolnad 
trädstubbe och utförde där en så kallad ”sittning”. Genom stubben för-
sökte Torstensson känna marken och skogen och på så sätt låta platsen 
berätta om branden för henne. Denna typ av sittning har sitt ursprung i 
vår nordiska och samiska schamanism där kraftladdade platser ansågs 
ha en förmåga att sätta oss i kontakt med andevärlden. För många 
människor är skogen en plats som ger energi, förtröstan och vila. 

Med stubben för Torstensson in naturen från platsen, in i museirummet. 
Under utställningsperioden kommer konstnären under några tillfällen 
utföra en performance. Hon kommer att göra en meditativ sittning på 
stubben för att återuppta förbindelsen med skogen. Där emellan upp-
manas besökaren att själv sätta sig på stubben för en invärtes dialog 
med platsen och fundera över sina egna erfarenheter och minnen. 

Susanne Torstensson, född 1960 i Lidköping, bor och arbetar i Västerås. 
Hon har studerat tredimensionell gestaltning vid Konstfack, Stockholm, 
1988-1992 och sedan vidare på Kungliga konsthögskolan, Stockholm, 
1994-95, med inriktning på videokonst och performance. Hon är 
medlem i konstnärsgruppen ArtMobile i Västerås. 

I sitt konstnärskap arbetar Torstensson med performance, video och 
skulptur. Ofta kretsar verken kring ett särskilt tema eller ett specifikt 
fenomen som noga utforskas. Till exempel när hon med hjälp av olika 
medier försöker medvetengöra kroppars rörelse och symbolspråk för 
att undersöka hur vi lever socialt och kulturellt i förhållande till vår miljö.

Sittning – samtal
med skogen 

Susanne Torstensson

9

Sittning – samtal med skogen, skulptur (trädstubbe), performance, 2015-2018.
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Naturen är en viktig utgångspunkt i Gunnar Forsmans konstnärskap. 
Den process som brandområden genomgår och den biologiska mång-
fald som utvecklas fascinerar honom. I sitt konstverk söker han naturens 
skeende för att sluta den cykel som är livet: Eldfågeln med sitt brinnande 
huvud, asksvarta kropp och grönskande vingar.

Motivet kan härledas till mytologin där fågeln ofta får symbolisera 
gudomlig makt och frihet. För att understryka det laddade symbolvärdet 
drar Forsman inspiration från både hällristningar och samtida logotyper. 
Med det stiliserade formspråket utgår han inte från någon specifik art 
utan tar avstamp i bildspråkets historia och visuell kommunikation. 

Gunnar Forsman, född 1948, bor och arbetar i Västerås. Han studerade 
vid Konstfack, Stockholm, 1969-75. Utöver sitt konstnärskap arrangerar 
han utställningar och arbetar i pedagogiska sammanhang. Han är även 
verksam inom KRO, Konstnärernas Riksorganisation. 

Forsman uttrycker sig i skulptur, måleri, teckning och text där de tre sist-
nämnda står i nära och kompletterande relation till varandra. Redskapen 
för skulpterandet av trä ger alla olika perspektiv på hans konstnärliga 
process – han nyttjar alltifrån träklubba och stämjärn till motorsåg. 
Återkommande är elden som han använder sig av för att bränna ytan 
och därmed förstärka träets naturliga ådring.

Eldfågeln
Gunnar Forsman

10

Eldfågeln, skulptur (björk- och granträ, färg), 2018.

I sin fotoserie Colors of Black River arbetar Patrik Karlström måleriskt. 
Fotografiernas abstrakta och fragmentariska yta för tankarna till impres-
sionisternas måleri. Blicken rör sig i och ur fokus för att tillslut dyka ner 
i bilden, bland speglingar och reflektioner. Vi flyter mellan yta och djup, 
mellan historia och framtid. 

Karlströms lågmälda dramatik hyllar Svartån och vattnets betydelse för 
att släcka branden. Ån är en del av det livgivande vattensystem som 
sträcker sig från Norberg i norr till Mälaren i söder. Under ytan finns 
lager av historia kring vattnets roll för järnbruken, silvergruvan och inte 
minst elektriciteten och den moderna industrins framväxt i Västmanland. 

Patrik Karlström, född 1964 i Uppsala, bor och arbetar idag i Skultuna. 
Han tog kandidatexamen med fotografisk inriktning från Konstfack, 
Stockholm, 1991. 

Karlström arbetar med fotografi, måleri och skulptur, både föreställande 
och abstrakt. Hans bildvärld präglas av ett yttre lugn, men motiven är 
ofta dubbeltydiga: naturromantiska fotografier och målningar presente-
ras med titlar som adderar ytterligare dimension. Med humor och ironi 
försöker han uppmärksamma oss på hur vår förkärlek för schabloner 
styr både bildval och tolkningar, framförallt i maktpresentationer.

Colors of Black River
#2, #3, #4, #5, #6
Patrik Karlström

11

Colors of Black River, #2, #3, #4, #5, #6, fotoserie (c-print), 2018.
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I sina textila kollage arbetar Henrik Haukeland med fakta om branden 
som filtrerats genom länsstyrelsens informationsmaterial. I materialet 
har brandens förlopp efterkonstruerats i text och summerats till siffror 
för att göra händelsen begriplig. Haukeland bryter ner och förkroppsligar 
den rationella informationen med både humor och allvar. Bilderna kan 
upplevas som absurda i förhållande till branden, men de flesta av oss 
vet hur det känns att sänka ner sin kropp i ett badkar fyllt av vatten och 
har någon gång sprungit över en fotbollsplan. Det kroppsliga minnet 
ger oss en fysisk ingång till verken och branden. 

Haukeland arbetar avskalat och grafiskt, både tvådimensionellt och 
skulpturalt, i ett formspråk som kommunicerar med affischens infor-
mationssymboler. Fleecefilten representerar även omsorg; den finns i 
många hem, den ingår i hjälpsändningar, den värmer och skyddar vår 
kropp.

Henrik Haukeland, född 1980, bor och arbetar i Västerås och Umeå. Han 
tog kandidatexamen i fri konst från Universitetet i Bergen, Norge, 2017. 
Han går just nu Masterprogrammet i fri konst på Umeå konsthögskola.

Haukeland arbetar inte med ett specifikt medium utan låter varje projekt 
avgöra tillvägagångssätt. Tematiskt behandlar han oftast fysiska och 
psykiska aspekter av människokroppen. Textila applikationer har funnits 
i hans praktik sedan några år. 

30 000 fotbollsplaner
66 666 badkar 

Henrik Haukeland

30 000 fotbollsplaner, textil applikation (fleecefilt), 2018.
66 666 badkar, textil applikation (fleecefilt), 2018.
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Glimmer, videoverk, 2018.

I Glimmer visar Sari Jacobson en tvådelad video där vi med blicken får 
följa en glittrande soldränkt vattenyta jämte en trädstubbe överöst med 
guldfärgat plastglitter. I verket undersöker Jacobson människans roll i 
klimatförändringen och dess kopplingar till branden. Bakom det oskyldiga 
glittret på stubben finns det en tillverkningsprocess, ett transportled och 
en ekonomi som bygger på konsumtion och utnyttjandet av natur- 
resurser. Verket belyser också livsnödvändiga motpoler i naturen; eld 
och vatten, den brinnande solen som dansar i den krusade ytan. Genom 
att placera det naturliga jämte det artificiella låter Jacobson oss ta ställ-
ning till om allt som glittrar verkligen är vackert.

Sari Jacobson, född 1978, bor och är verksam i Västerås. Hon är utbildad 
vid Västerås konstskola 1997-1999 och Konstskolan Idun Lovén, Stock-
holm 1999-2001. Hon är även medlem i konstnärsgruppen ArtMobile.

Jacobson arbetar med performance, foto, video, textil och måleri. I sin 
konstnärliga praktik utgår hon ofta ifrån konkreta frågeställningar om 
människans påverkan på natur och klimat, något som hon återkommande 
behandlar genom att demontera vardagsföremål och leksaker – för 
att sedan, i nya oväntade sammansättningar, skapa installationer och 
skulpturer.

Glimmer 
Sari Jacobson
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Dan Wid arbetar ofta med möten och kontraster mellan olika material 
och han söker spänningen däremellan. I Cake utforskar han både 
naturens egna material, så som trä och de som processats av mänsklig 
hand, till exempel silikon. Skulpturen är uppbyggd i separata lager och 
spänns samman av band. Materialen tas ur sin ursprungliga kontext och 
tvingas in i en ny struktur. 

Tankarna härleds till klyvningen mellan natur och kultur. I betongen kan 
kopplingar till arkitektur och samhällsbygge ske och till hur slitningar 
och miljöpåverkan uppstår. Han berör även kampen i relation till 
människans kropp där han med silikonlagret påminner oss om kropps- 
redigering och filmens masker i science fiction-dystopier. 

Dan Wid, född 1985, är uppvuxen och verksam i Västerås. Han har gått 
på Västerås konstskola och tog masterexamen vid Kungliga konsthög-
skolan, Stockholm, 2014. Han arbetar även som konstlärare på Västerås 
konstskola.

Wid uttrycker sig främst genom skulptur, fotografi och teckning och har 
genomfört flera offentliga gestaltningsuppdrag. Han undersöker ofta 
relationen mellan jaget och kroppen. Även utforskandet av material och 
materialitet är återkommande i Wids konstnärliga arbete.

Cake 
Dan Wid
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Cake, skulptur (silikon, betong, gips, sten, spännband, jord), 2018.

Tack alla hjältar
Henrik Haukeland

I sina textila kollage arbetar Henrik Haukeland med information och 
dokumentation från branden. I sitt verk Tack alla hjältar har Haukeland 
hämtat inspiration från fotografier av ett balkongräcke där en privatper-
son under branden hängde upp ett lakan med texten ”Tack alla hjältar”. 
Haukeland lyfter fram budskapet i sin stiliserade bild. Verket ger också 
någons spontana handling ytterligare betydelse och tyngd genom den 
långa arbetsprocess som sömnad kräver, och verkets skala förmedlar 
en monumentalitet. 

Haukeland arbetar avskalat och grafiskt, både tvådimensionellt och 
skulpturalt, i ett formspråk som kommunicerar med affischens informa- 
tionssymboler. Fleecefilten representerar även omsorg; den finns i 
många hem, den ingår i hjälpsändningar, den värmer och skyddar vår 
kropp.

Henrik Haukeland, född 1980, bor och arbetar i Västerås och Umeå. Han 
tog kandidatexamen i fri konst från Universitetet i Bergen, Norge, 2017. 
Han går just nu Masterprogrammet i fri konst på Umeå konsthögskola.

Haukeland arbetar inte med ett specifikt medium utan låter varje projekt 
avgöra tillvägagångssätt. Tematiskt behandlar han oftast fysiska och 
psykiska aspekter av människokroppen. Textila applikationer har funnits 
i hans praktik sedan några år.
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Tack alla hjältar, textil applikation (fleecefilt), 2018
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Scorched Mirth Tactics, måleri i fem delar (blandteknik, träpannå), 2018.

I Martin Holms serie Scorched Mirth Tactics är skogen både material 
och idévärld för hans måleri. Materialet som ligger till grund för 
målningarna är träbitar som han funnit i förfallna kojor i skogen. Platser 
som barn byggt upp. Fantasicivilisationer som förändrats till platser för 
tonårshäng, som slutligen fallit i glömska och återerövrats av skogen. 
I sitt abstrakta måleri tar Holm avstamp i träet och formar ett fiktivt 
landskap. Hans bilder påminner om utsnitt ur kartor eller satellitbilder 
av jorden. 

Holm lägger grunden till en ny värld med trasiga fragment av en tidigare 
och ställer frågan om vad som tar vid? Är förlusten en del av ett större 
ekosystem? Likt en skogsbrand som vänder blad för nytt liv – en gene-
ration som växer upp. 

Martin Holm, född 1985, bor och arbetar i Köping. Han har studerat på 
Cambridge School of Art 2005-2008 och på akademi Valand, Göteborg, 
2012-2014. Han har varit artist in residence, bland annat på Island och i 
Norge.

Holm arbetar ofta med kollage i gränslandet mellan måleri och skulptur. 
I materialen, precis som i bildurvalet, finns ofta flera lager, konflikter 
och slitningar. I sitt konstnärliga arbete återkommer han till människans 
litenhet och hur det personliga minnet konstrueras av fragment och 
förändras över tid. 

Scorched Mirth Tactics
Martin Holm

I det tvådelade verket Förkunnelse utforskar Marcus Ivarsson hur vi i 
katastrofens stund finner kraft och samhörighet i varandra – bortom 
samhällets kategorier och strukturer. Konstverkets gudabild är en hybrid 
av olika kulturer och religioner. Med sin gudomliga symmetri och ona-
turliga neonkolorit för verket tankarna till både hinduismen och avatarer. 
Ivarsson leker med kontraster och verket blir till en plats för gränsöver-
skridande gemenskap.

I verkets andra del, en begränsad upplaga av gudabilden i miniatyr som 
säljs i museets butik, understryker konstnären vårt behov av konsum-
tion. Hur vi tror oss kunna köpa lycka, tröst eller syndernas förlåtelse. 
Samtidigt kan både gudabilden och de små talismanerna verka i mot-
satt riktning då de förkroppsligar den altruistiska kraften och vill inspire-
ra oss till ödmjukhet. Inför oss själva och inför varandra. En påminnelse 
och övning i att mötas med öppenhet. 

Marcus Ivarsson är född 1978 i Panama. Uppvuxen i Sunne, Värmland 
och sedan 2003 bosatt och verksam i Västerås. Han går just nu Master-
programmet i visuell kommunikation på Konstfack, Stockholm och har 
tidigare studerat vid Västerås konstskola. Han arbetar även i olika 
konstpedagogiska sammanhang. 

Som serietecknare utgår Ivarsson ofta från sig själv och sitt liv där han 
balanserar samhällskritiska frågor med humoristiska gestaltningar av 
vardagens absurditeter. I hans konstnärskap är science fiction, dysto-
pier och tankar om samhällets undergång drivande krafter, samtidigt 
som han hyllar kreativiteten, livet och gemenskapen. Han arbetar med 
kollage, teckning, måleri, skulptur och installation.

Förkunnelse
Marcus Ivarsson
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Förkunnelse, installation, mindre skulptur i upplaga (formskuren träskiva, akryl, träbord, papper, textil, 
belysning), 2018.
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Johanna Byström Sims, född 1971, bor i Sala och Sundbyberg. Hon tog 
masterexamen från School of Visual Arts, New York, USA, 2001. Hon 
arbetar även som intendent på Aguélimuseet i Sala.

Byström Sims arbetar i många olika media och tekniker, bland annat 
teckning, skulptur, installation och ljud. Hon arbetar undersökande och 
samarbetar återkommande med experter inom olika fält. Hennes verk 
är ofta interaktiva och utforskandet av ny teknologi är en viktig del i 
arbetsprocessen. I sin ljudkonst använder hon sig av ljud som ligger 
nära människan, röst och andning, och låter dessa bilda en egen kropp 
i rummet.

Verken visas i samband med Västmanlands Teaters föreställningar den 15 september–2 december. 
Lokalerna är öppna 60 minuter innan föreställning och under föreställningspauser. För exakta öppettider 
besök vastmanlandsteater.se

och imorgon vaknar hundra arter till, videoverk, 2018. Anders Kullberg, kompositör av ljud till videoverket.

Pyrofila arter, Carbonicola myrmecina, Hypocenomyce castaneocinerea, Hypocenomyce anthracophila, 
teckningar (tusch, papper), 2018

Det tredelade videoverket och imorgon vaknar hundra arter till visas i 
Västmanlands Teaters foajé. I verket rör sig kameran över en solglitt- 
rande vattenyta, mot trädkronor och lätta stackmoln, samt över en 
skålsvamp. Blicken följer vattnets kretslopp. Det soluppvärmda vattnet 
stiger i ånga, bildar moln, faller och blir en del i nya molekylsammansätt-
ningar - av bakterier och svampar. Mellan videoinstallationen och syster-
verket Idag vaknar skålsvampen, som visas på Västerås konstmuseum, 
uppstår ett glapp. Som tiden mellan en in- och utandning.

I teaterns café visas en serie teckningar av kolflarnlav. Pyrofila arter är 
en detaljstudie där de svartvita abstrakta formerna får spela mot rummets 
röda draperier. Skålsvampen och kolflarnlaven är två växter som är 
beroende av brand för sin överlevnad. I Byström Sims verk symboliserar 
de rummet mellan förödelse och sorg, och hopp inför nytt spirande liv.

Som en del i arbetet med utställningen Ur aska på Västerås konst- 
museum har Johanna Byström Sims samarbetat med Västmanlands 
Teater. En del av teaterns insamlade berättelser och dokumentation från 
branden har tillsammans med annan research varit en viktig grund för 
hennes verk. I videoverket har hon samarbetat med Andreas Kullberg, 
musiker och kompositör som bland annat skrivit musiken till föreställ-
ningen Den stora branden på Västmanlands Teater. 

och imorgon vaknar hundra arter till
Pyrofila arter 

Johanna Byström Sims

Verk på 
Västmanlands Teater
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Program

VERNISSAGE VÄSTERÅS KONSTMUSEUM
Ur aska invigs av Minoo Akhtarzand, 
landshövding Västmanlands län och 
Linda Wallenberg, curator för utställningen. 
Flera av konstnärerna medverkar. 
Tid: 14.00–15.00 
Datum: 15/9

VERNISSAGE VÄSTMANLANDS TEATER
Invigning av Johanna Byström Sims verk och 
imorgon vaknar hundra arter till och Pyrofila arter, 
en del av Ur aska som visas på Västmanlands 
Teater. Niklas Hjulström, teaterchef och Karin 
Levander, museichef inviger på teatern.
Tid: 18.00 
Datum: 15/9

SITTNING – SAMTAL MED SKOGEN
Performance av Susanne Torstensson
Tid & datum: 15/9 14.40–15.40, 19.30–20.30
22/9 13.00–14.00, 29/9 13.00–14.00 
13/10 13.00–14.00, 20/10 13.00–14.00 
27/10 13.00–14.00, 3/11 13.00–14.00 
10/11 13.00–14.00

KONST PÅ 20 MINUTER
Lunchvisning av Ur aska. 
Tid: 12.30–12.50 
Datum: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 7/11

KONST PÅ 60 MINUTER
En fördjupande visning av Ur aska  
Tid: 18.00–19.00 
Datum: 7/11

TISDAG 12.00
Lunchföreläsning med Anna Eilert och Henrik 
Haukeland om den konstnärliga processen inför 
Ur aska. Föredraget är gratis och det finns möjlig-
het att köpa ett lunchpaket för förmånligt pris. 
Tid: 12.00–12.30 
Datum: 9/10

KONSTFREDAG!
Föreläsningsserie under avslappnande former 
som kan inledas med lunch i Karlsgatans Kafé. 
Linda Wallenberg, curator för utställningen, 
Jennifer Espling och Patrik Karlström, deltagande 
konstnärer visar utställning följt av ett fördjupat 
samtal kring de olika konstnärliga processerna. 
Presenteras i samarbete med Västerås konst- 
förening och studieförbundet SENSUS. 
Tid: 13.00–14.00 
Datum: 2/11

SYNTOLKAD VISNING
Under den syntolkade visningen ges detaljerade 
och målande beskrivningar av utställningen. 
Tid: 18.00–19.00 
Datum: 26/9 
Pris: 40 kr/person

SEMINARIUM
Hösten 2018 presenterar Västerås konstmuseum 
utställningen Ur aska och Västmanlands Teater 
pjäsen Den Stora Branden. Under seminariet, 
som är ett samarbete mellan institutionerna, 
diskuteras frågor som: hur arbetar en konstnärligt 
med verkliga händelser som ligger i nära tid, 
vilka särskilda frågor ställs en inför och bör en 
förhålla sig till? Se separat program. 
Tid: 13.00–17.00 
Datum: 25/10 
Pris seminarium: 200 kr 
Pris seminarium inklusive föreställning: 350 kr

BOKA VISNING
Välkommen att boka separat visning i Ur aska. 
Föreningar har ett särskilt bokningserbjudande 
i höst. För mer information om pris och bokning 
maila: konstmuseet@vasteras.se

Ett särskilt tack till

Konstnärerna

Roger Björkholmen Galleri
Medverkande i ljudinspelningar Om aska

Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanlands län
Sofia Lycke, konstansvarig, Katrineholms kommun
Carina Normansson, riksspelman
Erik Rören, konstnärlig ledare/verksamhetsledare, Art Lab Gnesta
Sjöstrands Granit och Marmor AB

Västmanlands Teater



Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2
www.vasteraskonstmuseum.se


