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I

nom samtidskonsten finns ett växande intresse
för deltagarbaserade processer. Att arbeta med
deltagande som metod för permanent offentlig
konst är mindre vanligt, även om exemplen runt
om i landet ökar. Hur ser vår version av detta ut i Västerås? Det
är något som vi har velat testa.
Att arbeta med konst i stadsrummet skiljer sig, på flera sätt,
från att arbeta med konst i en utställning. Det är helt andra faktorer att förhålla sig till. Det handlar inte bara om material och
hållbarhet, även platsen och människorna som bor där behöver
vi ta hänsyn till. Vanligtvis när ett offentligt konstverk beställs
är det den utvalda konstnären som levererar ett konstverk, utifrån ett antal kriterier och förutsättningar som arbetats fram
för den aktuella platsen. Den konstnärliga processen är oftast
inte märkbar för dem som brukar platsen. Mer eller mindre så
ser arbetet med offentlig konst ut på de flesta håll runt om i
landet. Och oftast även för oss i Västerås.
Som en utgångspunkt för gestaltningsuppdraget Offentlig
Konst Råby har vi tagit med oss erfarenheter från konstprojektet Ballongen – lek på riktigt som genomfördes på södra
Råby 2015–2016. Där undersöktes frågor kring barnets frihet
och begränsningar i stadsrummet. Mot fonden av den stora
bygglekplatsen, Ballongen, som stod på Råby 1968–69, utformade konstnärer nya ytor för lek och konstnärligt skapande. I
centrum var barnens egen kreativitet och de fick möjlighet att
prova olika kreativa processer. De konstnärer som deltog hade
en koppling till Västerås och stadsdelen Råby. De arbetade med
olika material och tekniker, men inkluderade ofta återvunnet
material, måleri eller teckning i sina konstnärliga
praktiker. Ballongen – lek på riktigt har varit ett
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samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland, Länsmuseet,
Västerås konstmuseum och Västerås stad. Under Ballongens
genomförande blev vi nyfikna på hur processerna kunde resultera i en permanent gestaltning.
Medborgardialog och social hållbarhet är alltid närvarande när
vår stad byggs och utvecklas. Här finns en vedertagen metodik och riktlinjer kring hur en sådan process kan se ut. Vi vill
visa att även konsten kan vara en metod för dialog med stadens
invånare och att konsten kan spela roll för social hållbarhet.
Den ”permanenta” konsten kommer att finnas kvar i stadsrummet under lång tid. Därför är det viktigt att den inte bara
dyker upp, utan att det kan vara en process där fler kan delta,
för att vi skall lära oss mer om staden och om varandra. Och
för att göra konsten än mer relevant för fler. Samtidigt finns
här en viktig balansgång, mellan å ena sidan konstnärens vision
och yrkeskompetens och å andra sidan invånarnas möjlighet
att påverka vilken konst som finns i stadens offentliga rum. Vi
kan heller inte reducera konsten till enbart metod, den har ett
värde utöver att fungera som ett verktyg för dialog. Vi ser det
som ett viktigt inslag att visa konstnärens breda kompetens
och att olika typer av processer kan leda fram till ett konstverk.
I den bild vi formulerar i konstnärernas arbetsbeskrivning för
en deltagarbaserad process, ser vi en person som har förmåga till
starka idéer och koncept, som kan omsättas i ett innehåll med
ett starkt visuellt konstnärligt uttryck. Men lika stor tyngdpunkt
vilar på att kunna involvera andra i den processen. Vi är medvetna om att den uppgift som vi gav till konstnärerna i det här
projektet är väldigt svår. Konstverket skall dessutom hålla över
tid och vara relevant för andra. Det kräver både
lyhördhet och flexibilitet, samt konstnärligt mod
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och styrka. Men allt det här gör att det samtidigt blir spännande.
Internt inom kommunen behöver vi i den här typen av process
vara självkritiska. Varför väljer vi ett göra ett delaktighetsprojekt på en plats som Råby? Varför inte socioekonomiskt starka
områden som Öster Mälarstrand, Stallhagen, eller i city? Vad
är vi ute efter?
Det är viktigt att vara medveten om att när vi jobbar med
boende i ett område innebär det ett förhållande som inte är
jämlikt. Vi kommer in med en ganska färdig idé kring vad projektet skall handla om. Förutsättningarna är satta på förhand,
redan där rubbas balansen. Mycket av ansvaret för att skapa
tillit läggs därför på konstnärerna. Ses de som fria aktörer eller
representanter för kommunen? Samtidigt kan frågor dyka upp
som: Varför får vi ingen fritidsgård istället? Längre öppettider
på biblioteket? Vi ser därför att det är viktigt att vara tydlig
med vad det är man får vara med om att påverka, om påverkan
ens är möjlig.
I Ballongen – lek på riktigt handlade det om barnens egen lek.
Men det finns idag inga fysiska spår kvar i området från projektet. Södra Råby, till skillnad från Råby Centrum, är en plats
där det inte finns någon offentlig konst. Det här var en viktig
utgångspunkt. Nu ville vi låta två av konstnärerna som deltog i projektet skissa på förslag för hur permanenta offentliga
konstverk i området skulle kunna förverkligas. I projektgruppen diskuterades ingående delaktighetsprojektens möjligheter,
men också risker. Vi kom fram till att det vore spännande att
stanna kvar på platsen och fortsätta processen tillsammans
med barnen.
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Redan från början insåg vi att det behövde vara en organisk
process, vilket förmodligen är mer utmanande för oss som
kommunal organisation än för konstnär eller invånare. Vi gör
det här för att vi vill öka intresset för konst och kultur generellt, men också för att vi vill lyssna på hur man kan uppleva sin
plats, sitt område. Internt inom kommunen vill vi visa att konst
kan vara en del av arbetet när vi utvecklar staden i framtiden.
Processen är lärorik för oss själva, vi bygger upp en kunskapsbank men jobbar också vidare. Råby får bli något positivt och
fungera som ett gott exempel – för alla, Råbyborna, andra invånare och inom stadens organisation. Några har redan inspirerats av oss, men vi hoppas att fler aktörer kan göra det och haka
på med andra och nya projekt.
Personligen hoppas jag – och det är förstås ett utifrånperspektiv – att det skall kännas att Råby är en viktig plats, en plats som
har en medryckande historia som rymmer tankar, drömmar
och lek. Jag hoppas att de som har varit med i projektet upplever att det var spännande och speciellt. Jag hoppas få möta
råbybor som blivit intresserade av konstnärligt arbete och att
de sett en annan sorts process där det inte finns rätt eller fel,
att man har blivit sedd och bemött som individ. Jag hoppas att
du blir mer intresserad av platser och hur vi påverkas av dem.
Att du blir mer intresserad av kreativitet, oavsett om det handlar om konst eller andra sätt att uttrycka sig. Jag hoppas att du
känner dig stolt över att bo på Råby.
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Hand i hand
– om deltagarbaserade processer
för permanent
offentlig konst
Niklas Östholm,
intendent Folkrörelsernas
Konstfrämjande

K

onstnärerna Anna Törrönen och Dan Wid har
på uppdrag av Västerås stad arbetat i nära dialog med barn och unga i stadsdelen Råby, för att
skapa nya permanenta offentliga konstverk. De
har träffat curatorn Niklas Östholm, intendent på Folkrörelsernas Konstfrämjande, för att prata om vad ett sådant arbete
kan betyda. Hur skiljer det sig från annan konstnärlig praktik?
Hur har konstnärerna lagt upp sina arbeten och vilka erfarenheter tar de med sig när de lämnar stadsdelen?

NIKLAS ÖSTHOLM:
Ni kan väl börja med att berätta vad ni gör på Råby.
ANNA TÖRRÖNEN:
Det fanns några givna parametrar när vi fick
uppdragen. Den första var att vi skulle arbeta med barn och
unga. Jag har startat två konstklubbar på Råby. En lite mindre
grupp som heter Här bor konst, och en brevklubb där vi skriver
brev till barn i området Guna Yala i Panama. Brevklubben är
ett sätt att diskutera vår vardag och vår stadsdel.
NÖ:
Breven handlar om stadsdelen, om hur barnen upplever Råby?
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AT:
Ja, indirekt. Min tanke var att genom att berätta för någon
annan som har andra referenser, så kanske man reflekterar över
vardagliga saker. Hur man rör sig och hur man lever sitt liv.
Dem som vi skickar brev till har inget internet eller telefon,
de har en helt annan vardag. Det finns mycket
att utgå ifrån för att skapa samtal. Brevklubben
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är öppna träffar, vem som helst kan komma. Mycket baseras
på deltagarnas individuella intressen. En del vill prata mycket,
andra vill skriva själva. Några av dem som kommer är småbarn
och då blir det andra samtal.
NÖ:
Hur har ni valt området i Panama?
AT:
Jag var där tillsammans med Marcus Ivarsson, sommaren 2016,
på ett Artist-in-Residence. Idén till Brevklubben föddes där.
Sedan bakade jag in det i mitt förslag, då jag tyckte att det var
ett bra tillfälle att skapa ett utbyte och samtal.
NÖ:
I Brevklubben, diskuterar ni skillnaden i vardag, mellan barnen
på Råby och barnen i Guna Yala i Panama? Barn här lever ett
digitalt liv och är uppkopplade snart sagt hela tiden.
AT:
Ja, det är ett sätt för mig att inleda ett samtal med ett nytt barn.
Istället för att säga, berätta om dig själv, pratar vi om allmänna
frågor. Det översätts inte så ofta in i själva brevet som de skapar. De får välja att uttrycka det som de själva tycker är kul. För
mig är det själva samtalen med barnen som är mest givande.
Inte så mycket slutresultatet. Sedan får vi se vad svaren blir. En
speciell upplevelse för mig är att många barn – även i skolåldern – aldrig har stoppat ett brev i ett kuvert. De tycker att det
är fascinerande att dra av klisterremsan och försegla kuvertet.
Och sedan: Hur gör jag nu? Var ska jag skriva mitt namn och
mottagarens namn? Ett vardagligt tecken på att
vi lever i en annan tid.
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NÖ:
Vid sidan av Brevklubben arbetar du med konstklubben Här
bor konst.
AT:
Ja, där arbetar jag med en grupp som anmält sig. Vi har haft
4–7 deltagare per gång, 7–11 år gamla. Det är relaterat till det
tidigare projektet Ballongen – lek på riktigt. En del barn kände
jag från arbetet i Ballongen. Vi jobbar mycket med material och
undersöker olika sätt att skapa. Samtidigt pratar vi om att jag
ska göra ett offentligt konstverk och hur de ska relatera till det
och känna att det också är deras verk.
NÖ:
Hur ser ditt arbete ut Dan?
DAN WID:
Jag har ett ganska klassiskt upplägg. Jag utgår
mycket från det vi gjorde i Ballongen, med öppna workshops
för barn mellan 7 och 14 år. De ska skapa egna objekt. Samtalen
handlar om vad objekten betyder. Där lägger jag vikten för hur
mitt verk sedan blir. Vi pratar om vad man kan ha för relation
till objekt. Det kan vara funna objekt, det kan vara objekt som
man skapar, det kan vara objekt som man har i hemmet, som
berättar en historia och som kan vara fruktansvärt väsentlig
för barnen. På plats, på föreningscentrat Knytpunkten, jobbar
vi med olika material, lera, men inte minst sådant som vi hittar, alldagligt skräpmaterial. Vad som vanligtvis kastas. Utifrån
det här bygger jag en process, med tolkningar av objekten. Barnens objekt blir en förlaga, de är fyllda med information som
jag tar in och behandlar och omformar. Deras
historia är väsentlig för hur objektet ska presen-

13

Niklas Östhholm

teras i slutändan. Som en del i det här väljer jag att göra mindre
objekt. Det kommer att bli tio mindre konstverk, som kommer
att spridas ut på hela Råby. Samtidigt har jag en längre tid burit
på en idé om att jobba med gömställen och skattkartor. Barnen
får visa olika platser att gå till, som har en särskild betydelse
för dem. Där kommer verken att placeras ut. Genom det här
ska de vuxna få en förståelse och träda in i de här platserna, de
här rummen, som barnen har, och få en insyn i deras värld. Och
objekten i sig beskriver något i den här världen.
NÖ:
Det här är förstås något ni pratar om, objekten och berättelserna som de bär på.
DW:
Mycket vikt läggs på historier. Samtalen fokuserar på det. Det
skiljer sig från arbetet i Ballongen. Där var det den fria leken
som var viktig. Här är istället samtal med barnen i fokus.
NÖ:
Det här sättet att arbeta kommer ifrån – och det gäller er båda –
att ni arbetar med processer som ska leda till konkreta resultat?
AT:
I Ballongen deltog vi med vår konstnärliga kompetens, men vi
hade inte egna konstnärliga processer. Där var barnens egna
processer i fokus. Nu är det både och. Vi assisterar dem i deras
process men är samtidigt styrda av att vi själva också skapar.
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NÖ:
Om man tänker på förutsättningarna för uppdraget. Ni har fått det baserade på era erfarenheter
Niklas Östhholm

med Ballongen. Och att ni båda är verksamma i Västerås, och
att staden/beställaren har sett en konstnärlig potential, snarare
än en konstnärlig erfarenhet. Jag tycker att det är spännande
av Västerås stad att vilja arbeta så, när man vill få permanenta
konstnärliga verk. Hur tänker ni kring förutsättningarna för
uppdraget, ramarna, den konstnärliga friheten?

aspekter. Jag har en dialog med mig själv hela tiden. Det sätter
griller i huvudet på mig när jag behöver förhålla mig till något
annat. Överlag tror jag att många kan uppleva det så här, när
man går in ett arbete i projektform där det finns specifika inslag
att förhålla sig till. Jag strävar ofta efter att få den friheten som
jag känner är lämplig för mig, då händer något i mitt skapande.

DW:
Jag var kluven i början. Jag var inte säker på att det var något
som var rätt för mig. Man har erfarenheterna från Ballongen
och hur vi har arbetat där, sedan ska man lägga sin egen konstnärliga process på det. För mig skapar det en konflikt. Men jag
tycker att det blir mer och mer intressant att arbeta på det här
sättet.

NÖ:
Hur ser ett typiskt verk ut av dig, Dan?

NÖ:
Hur har dina tvivel sett ut? Vilken är konflikten?
DW:
För min det handlar det om att jag ville hålla isär mitt konstnärskap från den här typen av konstnärligt arbete, de här sociala och pedagogiska inslagen som jag känner är starka i projektet. Var är jag som konstnär? Blir det mina verk? Jag var osäker
på hur det skulle passa in i min egen konstnärliga process.

DW:
Jag har arbetat mycket med mig själv. Med kroppen och känslor kring kroppen, som skam till exempel. Det finns mycket att
gå in i där, som jag främst transformerar till skulpturer. Det här
är teman jag länge kretsat kring. Längre tillbaka fotade jag mig
själv, där jag ifrågasatte mig själv och samhällets krav på mig. I
skulpturerna finns fortsatt en frågeställning kring kroppen och
hur kroppen kan vara ett motstånd att arbeta med. Ett typiskt
verk är ganska fysiskt krävande. Jag tycker om motståndet som
blir i skulpturerna.
NÖ:
Det här som du gör nu för Råby handlar inte om dig på det här viset.

NÖ:
Hur skiljer det här sig från vad ni har gjort tidigare som konstnärer?

DW:
På senare år har jag tänkt på att komma bort från mig själv. Det
här självporträttet som jag har hållit på med länge, det har varit
svårt att komma bort från det.

DW:
Jag har en ganska sluten process när jag arbetar.
Den lämnar inte så mycket utrymme till sociala

NÖ:
På det sättet är den här processen positiv för ditt
konstnärskap?
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DW:
Jag tror det. I slutändan tror jag att den kommer att ge mig
något som jag kan använda mig av.
NÖ:
Du då, Anna, vad är ett typiskt verk av dig?
AT:
Jag jobbar mycket processbaserat och tidsbundet, egentligen.
Jag börjar med att undersöka något som sedan kan ta olika form.
Vad som är typiskt är att jag sedan bygger upp en installation
med delar som kan röra sig från måleri till video till spår till det
ofärdiga, tecken på en tanke- eller känsloprocess. I ett sådant
arbete har jag inte tidigare släppt in andra, med ett så tydligt
ramverk som det här arbetet på Råby. Det kan förekomma dialoger, när jag skapar mina verk. Jag har också experimenterat
med att vara med i konstnärskollektiv, där jag arbetat med andra
konstnärer. Det är en speciell process i sig, något roligt och som
jag fått mycket ut av. När det gäller det här arbetet tycker jag att
det har varit en bra övergång från Ballongen. Bra att vi var med
och att vi har ett sammanhang på Råby. För egen del växte jag
också upp där. Jag kom snabbt in i en reflektion om min egen
barndom som jag speglar i barnen jag arbetar med. Sedan gäller
det att behålla sin konstnärliga integritet. Det är stort att få göra
ett permanent konstverk som blir kvar i den stadsdel som jag är
uppväxt i. Det finns mycket känslor kring det. Att ha ett ramverk och närma sig det med en nyfikenhet. Och sedan se hur jag
kan göra något som känns på riktigt, inte påklistrat.
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NÖ:
När du beskriver formerna för dina verk, spåren och
processerna. Vad är det för spår det handlar om?
Hand i hand

AT:
Jag har jobbat mycket med min familjehistoria. Mina kulturella tillhörigheter, identitet. Hur jag har förflyttat mig mellan
platser och skillnader i mig själv när jag befunnit mig i olika
sammanhang. Det handlar om att filtrera saker genom mig
själv och min personliga upplevelse, och att titta på den tid
som jag befinner mig i. Resultatet kan bli fritt och fragmentariskt. Mycket handlar om att förhålla sig till platser och andra
människor.
NÖ:
Vad innebär det då, att arbeta så här (att arbeta tillsammans
med andra och inte på egen hand)? Jag tänker till exempel på
tillit, hur man bygger upp den och underhåller den.
AT:
Jag tror att jag har kunnat kliva in i det här med ett större lugn,
eftersom jag både har jobbat på platsen och att jag känner en
del av barnen. Vi kunde ta upp processen ganska naturligt.
Kontinuiteten har varit viktig, en grupp barn som återkommer.
Sedan handlar det om att bygga upp en tillit för en slags transparens. Vad är det jag vill nu? Det är inte Ballongen den här
gången. Nu har jag fått ett uppdrag och barnen förstår att de är
en del av det och att de kan hjälpa mig med det.
NÖ:
Hur blev barnen informerade om det här uppdraget?
AT:
För min del har jag varit tydlig med det från början, informerat om det både i utskick och när jag har träffat
dem. Jag har försökt förklara på ett enkelt sätt

19

Niklas Östhholm

att jag kommer att göra ett konstverk. Barnen kommer inte
vara en del i att skapa det fysiska verket, det är inte det som är
projektet. För att kunna göra verket behöver jag kunna undersöka platsen med barnen, för att det ska få ett barnperspektiv.
Det tror jag har fungerat. På en nivå har jag pratat med föräldrar och en annan med barnen, men med samma transparens.
Men det är inte alltid det är intressant för barnen, de tycker att
det är kul att skapa och umgås. Samtidigt, varje gång vi träffas
berättar jag för dem hur långt jag har kommit i arbetet med
konstverket. Jag vill vara tydlig med det. Längre fram i processen kommer jag att bjuda in dem för att de ska få se hur det
fysiskt byggs upp.
NÖ:
Vad är era erfarenheter av hur barnen känner sig delaktiga?
DW:
För min del, i samtalen under workshops, faller det sig naturligt. Jag tror att de förstår hur deras deltagande ser ut. Så upplever jag det. ”Vi gör de här sakerna, berättar den här historien”, det är väsentligt, men sedan kanske jag omformulerar
den. Samtidigt ställs det frågor: ”Är det min grej som kommer
att få vara med?” Då får jag förklara att jag gör en bearbetning.
De accepterar det och ser istället det roliga i att de får vara med
och påverka. I mitt verk har barnen trots allt en stor inverkan
och tyngd. Det jag möts av är att de tycker att det är väldigt kul.

DW:
Absolut. Det ställs alltid frågor oavsett ålder egentligen, hur en
sådan process ser ut. De förstår att det här med att vara konstnär kan se ut på många olika sätt, att man arbetar med olika
processer.

NÖ:
Förklarar du det som att det är en del av en konstnärlig process,
att det är så här det kan vara att arbeta som konstnär?

AT:
För mig är det en av de centrala frågorna. Jag gör allt jag kan för
att det inte ska hamna där. Det kan handla om en process eller
en dialog eller ett skapande som inte går som jag
har planerat. Även om jag inte får ut vad jag hade
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NÖ:
Tänker ni att det finns någon risk för att barnen utnyttjas? Vem
ger vad till vem? Jag vill lyfta frågan även om ni berättar att det
är berikande för barnen.
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tänkt, så låter jag det ske. Det gäller att ge barnen plats och samtidigt göra dem medvetna om vilken roll jag har. Men att inte
ställa krav på dem att de ska producera ett visst resultat. Inte
heller få dem att berätta något som de inte berättar spontant.
Det är verkligen så att det bildas en relation. Ibland pratar de
om privata saker, då är det viktigt för mig att skilja på vår relation och den kreativa processen.
NÖ:
Det låter väldigt reflekterande och eftertänksamt. Viktigt, och
som du säger Anna, centralt. Jag tänker att alla konstnärer passar inte får ett sådant här uppdrag, alla konstnärer skulle inte
heller vilja ha ett sådant här uppdrag. En del kan vilja men det
faller inte väl ut. Vad bör man tänka på, vad är viktigt tänker ni,
som konstnär och som uppdragsgivare?

om vad som ska vara med i processen. Man måste signalera för
barnen att man är lyhörd.
NÖ:
Då tänker jag att du har tänkt på det här innan. Hur ser det ut
i relation till uppdragsbeskrivningen? Har man litat på er eller
har man talat om vad man tycker är viktigt att tänka på? Jag
kan också tänka att det här är något som borde vara formulerat
i ett avtal.
AT:
För mig var det en förutsättning för att jag skulle ta emot uppdraget, att jag tänkte igenom de frågorna. Det är viktigt för mig
att den biten fungerar. Så har det även varit för uppdragsgivaren.

DW:
Jag tror att det måste finnas en förståelse för konstnärens specifika process och att man ger konstnären ett visst spelrum. Blir
man för styrd blir det inte konstnärens verk i slutändan, utan det
blir något annat. Det måste man verkligen ha med sig, som uppdragsgivare, när man vill sätta igång ett arbete av det här slaget.

NÖ:
Att ni tidigare har arbetat i samma stadsdel, det har gett er en
del erfarenhet, innan ni gick in i de här uppdragen. När man
inte har det, jag tänker på tid, man talar ofta om att den här
typen av processer (deltagarbaserade konstprojekt) behöver
tid. Vad kan man säga om det? Hur har era tidsramar sett ut?

NÖ:
Vad säger ni om konstnärernas lyhördhet i relation till ett
sådant här uppdrag? Etiska frågor som ni berör, när ni berättar
att barnen blir privata.

AT:
Vi har haft hösten (2016), till att bygga upp processen, sedan har
vi våren på oss till att skapa konstverket. Det är snäva tidsramar,
även om det på pappret kan verka mycket.

AT:
Mitt sätt är att skapa en dialog, som vilken som helst. Att skapa
förutsättningar för att det ska födas kreativa processer, men att sedan vara aktiv och fråga barnen

NÖ:
Hur ofta har ni haft träffarna?
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AT:
Jag har haft träffar varannan vecka. Dan har haft ett liknande
upplägg. Jag har haft två klubbar efter varandra, två timmar
vardera. Jag har lagt upp det så för att anpassa det till Knytpunkten och den andra schemalagda verksamheten där. Det är
bra att vara där bland andra aktiviteter, då känner jag mig mer
tillgänglig.
NÖ:
Det låter som ett bra sätt att bli förankrad på en plats.
AT:
Ja, och jag tänker, med sådana här uppdrag där barn är involverade, är deras integritet en central fråga för mig. Det kan
vara krångligt med en uppdragsbeskrivning, och att man som
konstnär har krav på sig. I alla uppdrag finns det en viss förväntan, till exempel hur många barn som har deltagit. Jag har
velat skapa en process med barnen som är bra och trygg för
dem. Där måste man balansera och våga, även i en situation där
det inte blivit som man tänkt sig, att det inte blir ett resultat.
Man bygger upp något och sedan vill inte barnen. Då kan man
inte ta rollen av uppdraget, utan man måste vara på barnens
sida, vara lyhörd i stunden. Det måste man kunna försvara och
motivera för uppdragsgivaren. Jag upplever att jag har kunnat
jobba fritt utifrån det här.
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DW:
Jag upplevde uppdraget som osäkert till en början, processen att få skissen godkänd tog tid. Från början var det en svår
uppdragsbeskrivning. När jag hade löst uppgiften med att få
barnen och deras skapande som en del av verket,
då kunde jag arbeta fritt utifrån de förutsättning-
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arna. Jag har jobbat nära barnen på Knytpunkten, det har vävts
in i min vardag. Att jag har haft en tydlig idé har varit ett stöd,
en ram att jobba efter. Jag går inte loss själv som konstnär utan
håller mig till uppdraget. Då är det även lättare att hålla sig till
tidsramar. Men sedan har jag upplevt att det har varit långa
väntetider på de fasta besluten, Kulturnämndens slutgiltiga
beslut att godkänna skisserna. Det gör att man kommer efter
i den konstnärliga processen, och senare i själva produktionen
av verken. I mitt fall ska verken gjutas. Man måste kunna boka
in sig på gjuteriet med en viss framförhållning för att veta att
de färdiga verken kan levereras i tid. I tid till när kommunen
vill att allt ska vara på plats.
NÖ:
Vi lever i en tid då det mesta i samhället ska kunna mätas, även
konsten och kulturen är föremål för detta. Känner ni att det
finns uttalade krav från uppdragsgivarna, att man vill ha ett
särskilt resultat? Ska man kunna se det på konstverket? Tror
ni att uppdragsgivaren tänker att det blir ett bättre verk ju mer
deltagande det har varit under tillblivelsen?

AT:
Där ställer jag också krav på mig själv. Det är inte bara utifrån
och från uppdragsgivaren. Jag vill skapa ett konstverk som jag
upplever är relevant i sammanhanget.
NÖ:
Måste alla bli nöjda? Går det?
AT:
Nej, det går inte.
DW:
Jag vet inte om det är konstens funktion att man ska bli nöjd.
Det är inte det viktiga. Det ska vara bra konst som förmedlar
ett budskap. Men jag tror inte att någon kommer bli besviken.
Konstverken kommer att väcka en del frågor, bland annat om
hur barnen förhåller sig till konsten och leken.
NÖ:
Om man skulle välja en målgrupp, vilka vill ni helst ska bli
nöjda?

AT:
Jag tror att det finns ett bra armlängdsavstånd i det här. Jag har
fått ett ramverk och i det kan jag läsa av att konstverket ska tilltala
barn. Det ska tilltala de barnen som jag har arbetat med i processen, men det ska också vara tillgängligt för fler målgrupper (även
vuxna). Men jag har varit fri i mitt arbete, utifrån de här förutsättningarna. Man vill att jag ska göra ett bra verk helt enkelt.

DW:
Barnen. De har varit medskapare. Konstverken ska ge uttryck
för lekfullhet och frihet – och där har jag tänkt på barnen. Lekfullhet är kanske mer påtvingat hos vuxna, mer naturligt hos
barn. Sedan vill jag som konstnär vara nöjd, att det ska vara
nära mitt skapande.

NÖ:
Det ska tilltala vuxna men det ska finnas barningångar i verket?

AT:
Barnen och jag själv. Vi som på något sätt har
varit delaktiga. Självklart vill jag att alla ska tycka
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om konstverket. Det är något som sker här och nu men samtidigt blir det något som kommer att stå kvar. Man kommer att
se på verket på olika sätt i olika tider. Det blir spännande att se
hur det kommer att upplevas, det är inget som jag kan förutse.
Verket är inte heller färdigt. Det är mycket som är diffust. För
mig är det viktigt att inte bli en som producerar en förväntning.
Min uppgift som konstnär i en uppdragsrelation är också att
komma med en motvikt. Jag ska ge dem något från min värld
som de inte hade kunnat tänka sig.
NÖ:
Jag har förstått att uppdragsgivaren här, Västerås stad, delar
den tanken. De vill bli överraskade och uppleva något som de
inte kunnat föreställa sig. Även om inte alla tänker så, tänker
jag att det är själva poängen med konst. Kanske kan bildkonsten
mer än andra kulturuttryck ge detta. Det finns något kittlande,
härligt, i att bli överraskad när man står inför ett nytt konstverk. Trots en stor vana av att ha sett konst. Inte ens konstnären vet vad det kommer att bli för konstverk när en sådan här
process börjar.
AT:
Det är klart att det finns rent praktiska krav, som i alla uppdrag,
som man måste förhålla sig till. Ett permanent konstverk skiljer sig från något man gör för en utställning. Här måste man
skapa ett konstverk som håller över tid och som inte är underhållskrävande. Det är förstås närvarande i processen.
NÖ:
Apropå hållbarhet. Västerås stad talar här också om annan hållbarhet än det rent fysiska. De har ett hållbarhetsperspektiv där bland annat social hållbarhet ingår.
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AT:
Min förhoppning är att konstverket ska ge ett mervärde på ett fritt
sätt, och lyfta fram Råby som ett område där konst får ta plats.
NÖ:
Jag tror att man från uppdragsgivarens sida tänker att det är
bra att arbeta med deltagarbaserade processer, därför att det är
ett tydligt uttryck för en social hållbarhet. Det är väl ingen vild
gissning att tro att det här kommer att bli allt vanligare framöver. Det är förvisso inte lämpligt för alla platser och sammanhang. Men ett bostadsområde tror jag är det mest självklara.
Där blir också ett sådant här sätt att arbeta spännande över
tid. Om man tänker framåt är det intressant att se hur konsten
utvecklas med platsen och människorna som bor där, förstås
barnen som deltagit men även andra.
AT:
Även om man inte talar om konstverket, märker jag att barnen
tycker att det är mycket mer självklart med konstnärer, med
skapande, med att ta för sig. Bara det har förändrat en inställning, gjort det tillgängligt på ett sätt även om det säkert skiftar
över tid. Man kan också tänka sig att ett konstverk som blir en
del av en plats representerar något större.
NÖ:
På det här sättet kan man tänka sig att erfarenheterna från er
närvaro på plats på Råby, kan leva kvar i människorna.
DW:
Jag tror att barnen kommer känna sig stolta över att ha varit
med. De kommer bära med sig det i livet, det
kommer att sätta en prägel på dem, värdet av
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konst och kultur. Och att man kan skapa något med händerna
som gör ett intryck på andra. Och att deras intresse tas vidare.
För mig är det viktigt att jag har fått göra det här med och för
barnen. Jag tror att konsten och kulturen kan förändra.
AT:
Jag tror också att det för en del av barnen är något som de bär
med sig, att det här har varit en viktig punkt i deras liv. Det är
min förhoppning. Men oavsett sammanhang eller bakgrundshistoria hoppas jag att mitt konstverk kommer ta plats som ett
manifest eller symbol för de värden som vi har jobbat med.
NÖ:
Vad är det för värden?
AT:
Integriteten, leken, fantasin och skapandets självklara plats och
att det har ett eget värde. Det behöver inte lösa något annat
men om det tar plats har man ändå uppnått något viktigt. Jag
märker att det betyder mycket för barnen. Jag hoppas att också
konstverket kan tjäna som en påminnelse om detta.
NÖ:
Jag tror att er närvaro över tid har ökat möjligheterna, för att
även den förhoppningen ska kunna bli verklighet. Metoden,
som ryms i det här arbetssättet, är det något ni skulle kunna
tänka er att ta med till helt andra sammanhang som ni skapar
i? Jag tänker på hur du Anna, inledningsvis beskrev verk du
gjorde som tar avstamp i din och din familjs historia. Skulle du
kunna tänka dig att arbeta med deltagande processer även där?
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AT:
Ja, det tror jag faktiskt. Jag har verktyg för att göra det på ett
annat sätt nu. På något sätt har jag glidit in i det här och upptäckt att jag kan och att det går. Och jag tror att jag kommer ha
lättare att involvera andra i mina processer framöver, vare sig
det handlar om min släkt eller mina grannar. På vilket sätt vet
jag inte. Men oavsett om jag har vissa ramar så är jag tryggare,
mer bekväm nu, i att improvisera med människor. Det tror jag
kan tillföra en hel del till min praktik i framtiden.
DW:
Ramverket, tänker jag, att ha en striktare struktur att jobba
efter och vara fri inom. Men framför allt barnen, att ha arbetat
med barnen, det kommer jag ta med mig. Att jobba i ett tufft
område där det annars inte erbjuds så mycket konstaktiviteter.
Att få ta del av barnens tankar sätter igång tankar i mig. Jag
tänker på samhällsbyggande. Jag involverar mig gärna i uppdrag som jag upplever gagnar samhället. Det gagnar också mig.
Och det ger mig inspiration och kreativitet. Det viktigaste för
mig är att jag har varit där och arbetat med barnen. Någonstans
tror jag att processerna med barnen är viktigare och ger mig
mer än de färdiga offentliga skulpturerna. Det har varit kärnan
i arbetet.
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Inom samtidskonsten finns ett
växande intresse för deltagarbaserade processer. Att inkludera
deltagare som en arbetsmetod
för permanent offentlig konst är
mindre vanligt. Denna folder
presenterar erfarenheter från
samtidskonstnärer som har arbetat
tillsammans med barn boende i
stadsdelen Råby inom gestaltningsuppdraget Offentlig Konst Råby
i Västerås, 2016–2017.

